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العرب …وعند العلوم بتاريخ الوعي

معِنيَّة باتت أنها هو العرشين القرن من األخري الهزيع يف العلم فلسفة معالم أبرز لعل
الذي الحديث العلم لظاهرة حقيقيٍّا ًما تفهُّ رامت إن عنه البتة تنفصل وال العلم، بتاريخ
العلم فلسفة من السابقة الحقبة إىل وبالنظر نهاية، غري إىل وتعْملُقه َره وتطوُّ نماءه يواصل
االهتمام هذا اعتبار يمكن املنهج، عن السؤال واستَْغَرَقها املنطقية، الوضعية سادتها التي

… لفلسفته َمْعِرِيفٍّ ونماء ر تََطوُّ بمثابة العلم بتاريخ
بذاته ا معتدٍّ بنفسه مزهوٍّا الكالسيكي العلم َوَجْدنا عرش، التاسع القرن إىل ُعْدنَا فإذا
َعْرصها وأهل أْهلُوَها وألُْعِنَي العلم، بتاريخ كثريًا فلسفته تنشغل ولم الحدود، أقىص إىل
إىل وصل حتى وتطور نما كيف وسار؟ اتََّجه كيف العلم؟ بدأ كيف السؤال: عىل باإلجابة
رغم هذا شموخها، وجربوت املرحلة تلك جالل برونق االفتتان حسبهم وكان املرحلة؟ تلك
معَطياته فكانت التاريخ، من عهًدا أقدم — J. G. Crowther كروثر أكد كما — العلم أن
العقل صلب يف متأصل العلمي فالتوجه العرصالحجري. يف اإلنسان تأمله ما َل أوَّ األساسية
الشعوب عند للعلم القصية البعيدة باألصول اآلن األنثربولوجيون يُْعنَى حتى اإلنساني،

ِعْلمية. القبل العقلية B. Malinowski مالينوفسكي برنسالو أسماه ما أو البدائية،
واعتباُر ذاته، حد يف العلمي بالنسق االفتتان هاِجس عليها سيطر قد العلم فلسفة إن
فلسفة أجواء عىل املنطقية الوضعية هيلمان بفْعل هذا وتوطَّد ثانوية، مسألة تاريخه
املنطقية الوضعية دور يُنِْكر من فينا وليس العرشين، القرن منتصف وحتى العلم،
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العلم، لفلسفة االحرتافية الطرق وتعبيد العلمية، الفلسفية النظرة أُُسس توطيد يف العظيم
علمية فلسفة كانت الوضعية لكن الريايض. املنطق مجال يف الجليلة األفضال بخالف
تحليالت َمْحض عىل — ها بأَْرسِ والفلسفة بل — العلم فلسفة ْت َقَرصَ متطرفة، تجريبية
وشنُّوا املرتامية، وأبعادها الرحيبة آفاقها من الفلسفة ُمَجرِِّدين العلمية، للقضايا منطقية
تجريبية إىل الوضعية نََزَعْت فقد امليتافيزيقا. — املدلَّلة الفلسفة ربيبة عىل الشعواء َحْمَلتَُهم
وعىل بل األخرى، الحضارية األبنية كل هامات فوق علمي ونسق بسواها، ترتبط ال ُمْطَلقة
االجتماعية التفسريات توجهات من العلم تنزيه يف وأمعنت امليتافيزيقا، أشالء سيما أشالئها
فهًما العلم ظاهرة َفْهم ِمْن تمكيننا يف العلم تاريخ يلعبه الذي الدور فأنكرت والتاريخية،
العلم. فلسفة تحدد التي هي التاريخية وليست املنطقية، املعايري أن وأكََّدت وأشمل، أعمق
لتاريخ َظْهَرها تَُويلِّ تاريخية، ال فلسفة العلم فلسفة من املنطقية الوضعية جعلت هكذا
أنها حتى يشء كل تفسري عىل قادرة التجربة أن ورأوا منه، الراهن باملعطى اكتفاءً العلم
املنطق، بديهيات مستوى إىل التجريبية ترتفع وحني والبديهي، النهائي املعطى بمثابة
كانت التاريخ. عنك ودَْع واملكان الزمان عىل يعلو الذي املطلق حدود تالمس تكاد فإنها
يف الفكري اإلرهاب من نوًعا ماَرَسْت متطرفة، متعصبة علمية فلسفة املنطقية الوضعية
األوهام سدم يف الغارق املتخلف هو املنطقية بتحليالتهم يكتفي ال فمن العلم، فلسفة أجواء

امليتافيزيقية. الشطحات يف السادر أو املعيارية،
النصف يف العلم فالسفة أهم (١٩٠٢–١٩٩٤) K. Popper بوبر كارل كان ولنئ
للوضعية الحاد والنقد العصيان لواء حَمل الذي هو فإنه العرشين، القرن من الثاني
الفعالية فلسفة هي بل منطقية، تحليالت َمْحَض ليست العلم فلسفة أن مؤكًدا املنطقية،
الخصيبة بالفروض يُْلِهم الذي الرحيب أُُفُقها وامليتافيزيقا لإلنسان، املعريف والهم الحية
والتعديل للتكذيب دوًما قابلة قضاياه آخر، ط ُمنَشِّ أي من وإنسانية حيوية أكثر العلم
املثرية، العلم قصة رسم يف أساسيٍّا دوًرا املبدعة والعبقرية الخالق الخيال يلعب والتطوير،
بمعنى الثورة، إال تفرسه ال العلمي والتقدم للتقدم، الحقيقي املعنى اإلنسان َعلََّمت التي

جديدة. معرفية دورة لبدء الجذري التغري
فأقام بوبر، كارل من الثورة أيقونة (١٩٢٢–١٩٩٦) T. Khun كون توماس والتقط
براديم من انتقال هي التي الثورة، مفهوم أساس عىل وفلسفته العلم لتاريخ تفسريه
الثورات «بنيَّة الشهري كتابه يف وذلك … آخر إىل إرشادي قيايس نموذج أو Paradigm

وتاريخه. العلم فلسفة بني الوثيق للربط رصيًحا إعالنًا الكتاب هذا ويحمل العلمية»،
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الكاتوش إمري املجري الفيلسوف بوبر: تالميذ أْخَلُص الربط هذا بتوطيد ل تََكفَّ ثم
وتاريخه، العلم فلسفة بني الوثيق الربط طريق واَصَل فقد ،(١٩٢٢–١٩٧٤) I. Lakatos
بدون العلم «فلسفة النافذ املبدأ الكاتوش صاغ كانط، إلمانويل قوٍل تعديل وبواسطة
P. Feyerabend أبند فيري بول ويأتي أعمى»، فلسفته بدون العلم وتاريخ جوفاء، تاريخه
إخصاب عىل وقدرتها العلم تاريخ يف القابعة النظريات أهمية ليُْربِز (١٩٢٣–١٩٩٥)
عدم بمعنى النسباوية وتأكيد املنهجية، التعددية لتأكيد ويتكرس الراهن، العلمي الواقع
بنفس عليها والحكم املعايري لنفس والخضوع للمقارنة املتتالية العلمية النظريات قابلية
يَاِتها. وتََحدِّ لظروفها بالنسبة عليها والحكم العلم، تاريخ يف مكانها لها نظرية كل املقاييس.
عمل فريَق آبند فيري وبول الكاتوش، وإمري كون، وتوماس بوبر، كارل نجد هكذا
التالية املرحلة يف العلم فلسفة معالم َشكَّل األبستمولوجي، الرباعي باسم: يُْعَرف متكامًال،
العلم فلسفة أصبحت وقد السنني، من األخرية الثالثة العقود يف أي املنطقية؛ الوضعية عىل
رصانة عن طبًعا تستغني ال منطقية، تحليالت ُمَجرَّد وليست خفاقة، حية إنسانية فلسفًة
تاريخ عن البتة تنفصل ال «معرفية» أبستمولوجية فلسفًة لتصبح تتجاوزه لكن املنطق،

العلم.
التاريخ هو — واملؤامرات والحروب والتيجان العروش تاريخ وليس — العلم فتاريخ
العلم فلسفة إن بل دْوًما، الصاعِد رها تََطوُّ يف الحضارة قصة وُصلب لإلنسان، الحقيقي
فقد العلم. تاريخ أهمية عىل التأكيد يف العظيم الرباعي هذا أنَْجَزه مما أبَْعَد إىل تسري اآلن
أي من أكثر اإلنساني للموقف شموليًة أكثَر وأصبح عالقاتُُه، وتشابََكْت العلم شأن تعاَظَم
البنيات مع تفاُعله عرب التاريخي ره تطوُّ ضوء يف إال هذا كل ف يَتََكشَّ وال … آخر منشط

واملعرفية. واالجتماعية الحضارية

أهمية عىل نَتَِّفق أن فباٍق العموم، عىل العلوم تاريخ أهميَة العلم فلسفة من تعلَّْمنا ولنئ
القومية الذاتية العوامل أجل من فقط ليس الخصوص. عىل العرب عند العلوم تاريخ
أجل من أيًضا بل تُْربَتنا، يف وتوطينها العلمية الظاهرة تجذير عىل العمل علينا تميل التي
وغربًا. رشًقا الحديث العلم ظاهرة بأصول املعِنيِّني تَُهمُّ والتي األعم، املوضوعية العوامل
البطلمي العلم عهد أفول منذ املمتد الحضاري الفضاء كل يشغل العرب عند العلوم تاريخ
عرص يف اإليطالية الجمهوريات بزوغ وحتى مرص، شواطئ عىل ج توهَّ الذي السكندري
فإن العرب، عند العلوم تشغله الذي الفضاء لهذا الزمني الطول عن النظر وِبَغضِّ النهضة،
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الغربي العلم مرحلة إىل ومنطقيٍّا تاريخيٍّا املفضية املرحلة أنها من تأتي الخاصة يَّتها أهمِّ
الحديث.

حظَي ألنه العرب؛ عند العلوم تاريخ لدراسة واملنهجية املوضوعية األهمية وتزداد
وال موضوعية ال عوامل وبفعل العلم، لتاريخ األيديولوجي التشويه من األسد بنصيب
من بدأت غربية ظاهرة العلم أن تؤكد ُمْغِرضة خرافة الزمن من ردًحا سادت البتة منهجية
إىل انتقل — الوسطى العصور هي — ُمْظِلمة باهتة فجوة وَعْرب اإلغريق، مع امُلْطَلق الصفر

أوروبا. يف الحديث العلم مراكز يف الرشعيِّني وَوَرثَِتهم أحفادهم
ويصنعون البدائي، القبيل الوضع من يَْخُرجون أوروبا يف قوم َل أوَّ اإلغريق كان لقد
تطورت التي األوروبية، الحضارة بداية إنهم قرون، بستة امليالد قبل متنامية وثقافة مدنية
تسويغه، يف غربيون مفكروَن يَتََواَن فلم االستعماري. املد مرحلة بلغت حتى التاريخ عرب
ابتداءً الحضارة صانع هو الغرب أن بزعم االستعمارية، الجيوش يف فيلًقا َشكَّلُوا حتى
ومكانه املرشوع الَغْرب نَِصيب العاملني عىل والسيطرة الحضاري السؤدد فيغدو وأبًدا.
وإهدار اإلغريقية، «املعجزة» أسموه ما تمجيد يف اإلرساف هو لهذا السبيل وكان الطبيعي،

ُمستعَمَرة. أصبحت والتي منها، األسبق القديمة الرشقية الحضارات مرياث
ليكون — عام بألفي اإلغريق قبل — الفراعنة أنجزه مرصي، اخرتاع الحضارة وبينما
هم واإلغريق انزوى، قد هذا أن يزعمون راحوا الحقيقية، البدء ونقطة الناصع الفجر
بدأت كما اإلغريق مع بدأ فالعلم فقط. األوروبية وليس بجملتها، اإلنسانية الحضارة بدء
مع — األساطري — وامليثولوجيا فيثاغورث، مع الرياضيات وبدأت طاليس، مع الفلسفة
… إلخ … أثينا يف الديمقراطية وبدأت وإسخيلوس، يوربيديس مع واملرسح هومريوس،
حضارية، غنيمة لكل الوحيد املالك حضاري، ِفْعل لكل الوحيد الفاعل هو الغرب فيبدو إلخ.
والهيمنة االستعمار إذَْن مَلَصاِلِحه، وفًقا البرشية الحضارة شئون ترصيف يف الحق صاحب

املرشوع. الغرب نصيب
وإنجاَزه وجسَده جذَْعه التجريبية العلوم لنجد الحديث، بمفهومه العلم إىل ونعود
الرشقية الحضارات يف مبهًرا ا مدٍّ بلَغْت فقد الصحيح. هو تماًما العكُس هذه ويف األعظَم،
االستنباطية؛ والعلوم النظري العقل يف إنجازاتهم تمْرَكَزت لقد اإلغريق. انحرسمع القديمة،
جاهر حتى العمل، وتحقري النظر تمجيد عىل دأبوا ألنهم والرياضيات؛ املنطق يف أي
فضيلتَي ملمارَسة املتفرِِّغني األحرار السادة لخدمة حية آالت مجرد العبيد بأن أرسطو
واستمر اإلسكندرية، يف والتقانة للعلم َجْت توهَّ التي الجذوة انطفأت ثم والصداقة، التأمل
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العصور طوال التجريبي العلم أمام كسدٍّ الكنيسة، رجال كهنوت مع متكاتًفا أرسطو أثر
عرش السادس القرن يف تحرروا حتى سواهم. ال األوروبيون منه ويستجري يَِنئ الوسطى،

الحديث. العلم انطالقة وبدءوا أرسطو، هيمنة من
َقَصَب احتلت التي اإلسالمية العربية الحضارة دور نصيب من اإلهدار املرة هذه
أمة وَشكََّلْت منها، األسبق الحضارات كل عىل انفتحت لقد الوسطى. العصور يف بْق السَّ
— العرب فكان الهامة، العلمية إنجازاتها يف جميًعا ساهموا َشتَّى وِمَلًال قوميات تضم
السمات إحدى وهي املعرفة، عامليِة ملفهوِم سون املؤسِّ هم — كروثر العلم مؤرخ يقول كما

الحديث. للعلم األهمية البالغة
السؤال فإن والعلم، العقالنية ُمثُل بلورة يف جوهري بدور قاموا اإلغريق كان ولنئ
واإلجابة أوروبا؟ من آخر مكان أي يف وليس أيونيا، يف املتألقة املرحلة هذه كانت ملاذا هو:
الحضارات بمواطن اتصالها وسهولة طها وتوسُّ ُقْربها اليونان، لبالد الجغرايف املوقع يف
الظروف ألن له؛ طبيعيٍّا ًرا تطوُّ ثم ملرياثها، واستيعابًا تمثًُّال فكانت منها. األسبق الرشقية
لنهضة مواتية حضارية ظروًفا اإلسالم َصنََع ثم لهذا، موائمة كانت اإلغريقية الحضارية
وَرْونق شموخها بجالل الحديث العلم مرحلة إىل أفضت التي التالية مرحلته يف العلم
التاريخ دراسة يف (١٨٨٩–١٩٧٥) A. Toynbee توينبي أرنولد مبدأ كان ولنئ نسقها،
ال فإنه األمم، بقية تواريخ عن بمْعِزل تاريخها دراسة يتأتى العالم يف أمة توجد ال أنه هو
املنهجي والتفهم األخرى، املراحل دراسة عن بمْعِزل العلم، تاريخ من مرحلة دراسة يمكن
اإلنسان يُنِْجزه مرشوع أنْبَُل العلم ألن َها؛ َحقَّ مرحلة كل نعطي أن يقتيض العلم لظاِهَرِة
ُمَعيَّنَة، حضارٌة يائه إىل أَِلِفه ِمْن بإنجازه تَْستَأِْثر أْن ِمن َخَطًرا وأجل شأنًا أعظم إنه ُطرٍّا،

التاريخ. مراحل من واحدة مرحلة أو
غياب طول بعد — العلم بفلسفة التاريخي الوعي َحلَّ فقد الصحيح إال يصح ال وألنه
االهتمام وتنامى العلم، لتاريخ األيديولوجي التشويه دعاوي — ما َحدٍّ إىل — وانحرست —
مراحله كل ِلتَتَبُّع دءوبة منهجية ُمَحاَوالٌت اآلن وتجري أَْجَمَع، العالم يف به األكاديمي
العلوم بتاريخ خاصٍّ اهتماٍم مع — نَا أََرشْ كما — للعلم األنثربولوجية األصول إىل َوَصَلْت

َسبََق. فيما املذكورة للعوامل العرب، عند

أُْجِريَْت أنها من الرغم عىل الكتاب َمتْن تَُشكِّل التي األربعة البحوث تجتمع اإلطار هذا يف
يحاول قرطبة، يف الرياضيات ومدارس الباثي أديالرد عن األول: املبحث متفاوتة. أْزِمنَة يف
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لم أوروبا. يف الحديث العلم إىل العربي العلم انتقال معابر من َمْعَربٍ عىل ضوءًا يُْلِقَي أن
املعروفة املنطقية منزلتها لها الرياضيات ألن لكن املطلوب، عىل كمصادرة املبتدأ يف يوضع
َطيَّاِته بني يحوي البحث أن عن فضًال اإلخبارية، املباحث كل وفوق ُمَسبَّقة تجعلها التي
عرب يجري العلم تاريخ وألن مستقبيل، منظور من العلوم تأريخ ملنهجية عامة خطوًطا
الفلسفية األصول عن التايل البحث كان ذََكْرنَا، كما واملعرفية الحضارية الِبنْيَات مع تفاعله
العلوم منها انطلقت التي املعرفية القاعدة هو هذا أن اعتبار عىل تراثنا، يف الطبيعة ر ِلتصوُّ
ملاذا وأيًضا العرصالوسيط، يف قها تََدفُّ عوامل عىل ضوءًا يُلقي أن البحث حاول العرب. عند
لقاء من بد ال وكان الحديث؟ العرص يف والسريورة النماء تُواِصل ولم َفْت وتوقَّ انحَرسْت
يف العلم تصدرهما يف جدال ال والبريوني، جابر اثنني: وتخرينا القدامى، علمائنا مع حي
فصوله، َرْسم يف وتفاُعلها الحضارات وحوار للِعْلم العاملي للطابع تمثيل وكالهما عرصهما،
مع اإلغريقية العنارص فيها تداَخَلْت التي بعقليته الهجري الثاني القرن يف حيان بن جابر

… واإلسالمية والحرانية والهرمسية والغنوصية السكندرية
رافًدا الهند كانت وأيًضا اإلمبرييقية، وللمباحث للكيمياء أسداه ما كان اإلطار هذا ويف
عقلية كانت ما بقدر لكن فقط، اليونان وليس املكينة العلمية البريوني عقلية َغذَّْت دافًقا
األصالة، عىل علمية البريوني الثاني العلم عقلية كانت علمية، ال بعنارص مرشبكة جابر
للعلم َهيِّنة الغري البدايات منذ للعلم1 التقدمي للطابع تمثيًال بينهما الرحلة إن بحيث
اإلسالمية للحضارة الذهبي العرص قمة يف أتى الذي البريوني وحتى جابر مع العربي
بل اإلسالمية، الحضارة بلغته العلمية للعقلية َمدٍّ أعىل ليَُمثِّل الهجري» الرابع «القرن
ورصانة وعقالنية علمية أكثر البريوني َلبََدا كبلر يوهانس الحديث الفلك بأبي قاَرنَّاه إذا
يف تكون وأن بد ال والتي كليهما، لنظريات املعريف املحتوى عن النظر برصف منطقية،
مدفوع األول إن حيث من وجاليليو، كبلر بني الشهرية املقارنة لعل طبًعا. كبلر صالح
سوف اإلصالة، عىل وعقالني علمي الثاني بينما إليه، وما الشمس وعبادة الصوفية بنزعات
الوسطى، العصور علم يف فريدة ظاهرة البريوني لنا بدا لقد والبريوني. جابر بني تطرح
به فاهتممنا عشوائيٍّا، يكن لم التاريخ َعَرَفها عقلية أعظم بأنه ساخاو إدوارد قول وأن

للبريوني الجواهر» معرفة يف «والجماهر حيان بن لجابر بليناس» رأي عىل «األحجار بني مقاَرنة أبسط 1
هذا. تُْربِز
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تمهيد

أن هللا ونسأل املتواضع، العمل لهذا الختام مسك الجليل اسمه لنرجو ا خاصٍّ اهتماًما
— الزاخر الثري العالم هذا من أخرى زوايا تتناول تالية بأبحاث استئنافه من نتمكن

الحديث. العلم ظاهرة م تََفهُّ يف يعيننا وكيف العرب، عند العلوم تاريخ
السبيل. َقْصد وباهلل

15





األول املبحث

ومدارسالرياضيات الباثي أديالرد
قرطبة1 يف

الحديث العلم إىل بغداد من الرياضيات انتقال

وقرطبة. بغداد آنذاك الثقافية املدن أعرق
J. G. Crowther …

إنما القديم، العلم عن وتميُّزه الحديث، العلم تََعْملُق إىل أدت التي العوامل أهم لعل
— الباثي أديالرد َمْوطن — الخصوص عىل إنجلرتا وكانت الرياضية، باللغة تسلُّحه هي
العلم بََلَغ التي نيوتن بنظرية وذلك الرياضية، الكالسيكية الفيزياء ذروة َشِهَدْت التي هي

والتوالد. للنماء املهيَّأ النضج غايَة معها
ق تدفُّ يف ساَهَم قوي رافد َشقِّ يف الباثي أديالرد املثابر الرائد دور لنا يَتَِّضح وبهذا
بغداد يف جها توهُّ َمْرَكز من العربية الرياضيات بنقل ل تََكفَّ حني وذلك الحديث، العلم نهر

إىل ١١ من القاهرة جامعة أقاَمتْه الذي األندلسية، للحضارة الثالث الدويل املؤتمر يف أُْلِقي بحث 1

،١٩٩٢ مارس يف الصادر اآلداب، كلية مجلة من والخمسني الثالث العدد يف ونُِرشَ ،١٩٩٢ يناير ١٤
الدويل. املؤتمر هذا أعمال لنرش وامُلَكرَّس
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خصوًصا األندلسية، والنصوص األندليس الرتاث عىل هذا يف مْعتَِمًدا الالتينية، اللغة إىل
قرطبة. مكتبة مكنونات

ومدارس قرطبة أن يعنيان َدْوِره، وخطورة الباثي أديالرد جهود أن نرى وسوف
العلم ونشأة الرياضية العلوم تاريخ َفْهم يمكن ال التي العوامل من فيها الرياضيات

بدونها. الحديث

العموم عىل األندليس وللعلم األندلسية، للحضارة املتألق املركز هي قرطبة كانت فقد
يف الدرس مراكز أهم من وأصبحت عاملية، ُشْهرة فاكتسبت الخصوص. عىل والرياضيات

فيها: قيل حتى والعلماء، بالعلم اسمها واقرتن عرصها،

وج��ام��ع��ه��ا ال��وادي َق��نْ��َط��َرة م��ن��ه��ن ُق��ْرُط��بَ��ٌة األم��ص��اَر ف��اق��ت ب��أرب��ٍع
راِب��ُع��ه��ا2 َوْه��َو ش��يءٍ أع��ظ��م وال��ع��ل��م ث��ال��ث��ٌة وال��زه��راء ِث��نْ��تَ��ان، ه��ات��ان

الجغرايف العامالن يُْجِملُها لهذا، وأَدَّت لقرطبة تهيأت عوامل ِعدَّة ة ثَمَّ الحال وبطبيعة
وسهولة والدافئ الخصيب الكبري الوادي نهر عىل وقوعها هو الجغرايف: العامل والتاريخي.
قرطبة وتكاد إسبانيا، أو أيربيا جنوب يف األندلسية الحضارة مراكز بقية إىل منه االنتقال
وكانت َطتْهما، توسَّ األندلسية للحضارة آخران مركزان طرفاه ُمثَلَّث، رأس عىل تكون أن
تميزت أشبيلية كانت إذا ولكن وأْشِبيلِيَّة، غرناطة وهما أال كليهما، من مْقُربة عىل

وعلمائها. بمدارسها تميزت قرطبة فإن وعمائرها، بقصورها
تََهيَّأ — ينفصالن ال عادًة وهما — العلم ويف الحضارة يف املتميز قرطبة َدْور أن عىل
األموية الدولة مركَز قرطبُة كانت فقد جغرافيَّتها. بفعل تََهيَّأ مما أكثر تاريخها ِبِفْعل لها
أن استطاع قرطبة يف اإلمارة محمد» بن الرحمن عبد «األمري اعتىل أن وبعد وحارضتها،
يف اإلسالمي املجد مركَز قرطبُة كانت ٣٣٠ه عام وبمجيء لوائها، تحت املمالك يضوي
سلك وانفراط قرطبة سقوط عام وهو (٤٤٢ه/١٠٣١م) عام حتى هذا واستمر إسبانيا،

الشيخ يوسف وفهرسة تحقيق الرطيب، األندلس ُغْصن ِمْن الطِّيب نْفح التلمساني، املقري بن أحمد 2
كانت التي قرطبة ذكر يف األول: القسم من الرابع الباب .١٩٨٦ ط١، بريوت، الفكر، دار البقاعي، محمد

بعدها. وما ص٥ الثاني، املجلد قاهرًة، لألعداء بمصريها الخالفُة
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األندلسية، للحضارة النهاية بداية كانت التي واملمالك الدويالت وقيام األموية، الخالفة
فيها؛ العلوم ازدهار يَْستَِمرَّ أن من سقوطها يَْمنَع لم قرطبة، سقطت أن بعد حتى ولكن

ومكثفة. عميقة فعاليٍة ِنتَاَج كان ألنه
تسوده بالٍط اتخاذ عىل أمراؤها وَعِمَل إال األموية، الخالفة فيها استقرت أن فمنذ
وَولُِعوا اإلسالمي، املرشق من والعلماء والفالسفة الشعراء استقدام ونشط والفخامة، األبهة
ودمشق بغداد إليه َوَصَلْت ما يُضاهي مستًوى إىل قرطبة تَِصَل كي وَجدُّوا الكتب، باقتناء
ألف مائتَْي ت َضمَّ القديم، العاَلم مكتبات أكرب من واحدٌة قرطبة يف فأصبَحْت والقاهرة.3
منها كل كراسة، وأْربَِعني أربًعا تستغرق فهارسها وكانت ألف، أربعمائة وقيل مجلد،
آنذاك أوروبا يف مكتبة أكرب كانت بينما الكتب، عناوين إال فيها ليس ورقة، خمسون
من غريها أما كتاب. آالف خمسة من أكثر تضم ال — كنرتبري كنيسة مكتبة وهي —
كلوني مكتبة استثناء مع مجلد، مائة من أكثر العادة يف تحوي ال فكانت الكبرية املكتبات
كتابًا.4 وسبعني خمسمائة — الباثي أديالرد قْرن — عرش الثاني القرن يف ت ضمَّ التي

امَلْغرب»: ُحَيلِّ يف «اْلُمْغِرب كتابه يف املغربي سعيد ابن ويقول

إرسال يف وأَنَْفَقا ا َجدَّ املستنرص الحكم وابنه األوسط الرحمن عبد األمري إن
األمراء من أحد يجمعه َلْم ما ابْنُه وَجَمَع املرشق، يف الكتب عن للبحث الرسل
واملزخِرفني، واملجلِّدين والنساخني الكتبة من عدد أكرب قرطبة يف وأوجد وامللوك،
الرتاث واستجالب نْقل كان اإلجمال، عىل بغداد، ومن صقلية من بعَضُهم استقدم

قرطبة. فتزدهر وساق، َقَدم عىل يسري الخصيب املرشقي

االزدهار إنماء يف النصيب أكربُ الثاني» الرحمن «عبد الرابع القرطبي لألمري كان وقد
اآلن نا ويُِهمُّ والفنون، لألدب ُمْخِلًصا وصديًقا للعلماء الُحماة كأكرب برز إذا القرطبي،

والَفَلك. الرياضيات بِعْلَمي يتصل ما بكل الباِلُغ َشَغُفه

،١٣ املجلد الفكر، عالم اإلسالمي، املرشق يف العلمية بالحركة األندليس الفكر تأثُّر محمد، عبد سوادي 3

ص٦٤٣. .١٩٨٢ الكويت، ،٢ العدد
لجنة ريدة، أبو الهادي عبد محمد د. ترجمة الهجري، الرابع القرن يف اإلسالمية الحضارة ميتز، آدم 4
العربي تراثنا يف الطويل، توفيق د. وقارن: ص٢٨٧-٢٨٨، ١٩٤٠ القاهرة، والنرش، والرتجمة التأليف

ص٢٠٧. ١٩٨٥ الكويت، (٨٧) املعرفة عاَلم سلسلة واإلسالمي،
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من العربية الرياضيات انتقال هو هذا كل عنها َض تََمخَّ التي النواتج أهم ولعل
ىف الريايض الدرس مراكز أبرز من بدورها قرطبة لتصبح قرطبة، إىل بغداد عاصمتها
املجريط أحمد بن َمْسَلمة القاسم أبو هو األندلسية الرياضيات رائد كان وإذا عرصها.
والذي (٩٥٠–١٠٠٧م) املدريدي) = املجريطي إن (وقيل املجريطي بمسلمة املعروف
قرطبة. يف املدارس أنَشئوا كثريين تالميذ أنجب املجريطي فإن األندلس، بإقليدس ب يَُلقَّ
الَكْرماني)، عيل بن احمد بن الرحمن عبد بن عمرو الحكم (أبو وهو الكرماني ِهم أهمِّ من
بن أحمد القاسم أبو وهو الصفار، ابن وأيًضا بالهندسة، زمانه علماء أَْعلم إنه عنه قيل
وله والنجوم والهندسة العدد بعلم ًقا متحقِّ وكان الصفار، بابن الشهري عمر بن هللا عبد
َحَسن موَجز إنه األندليس: صاِعد عنه ويقول باألسطرالب) (العمل يف وكتاب مخترص زيج
عاِلم كلُّ كان وكذلك والعلم. بالفضل اشتَهروا كثريون تالميذ وله املأخذ، قريب العبارة
وأخرجت الرياضية بمدارسها قرطبة اشتهرت حتى تالميذ، له قرطبة يف مْربٍَز رياضٍة
السمينة ابن امليالدي: العارش القرن يف منهم نذكر العربية. الرياضة علماء من جحافل
واملنطق، الحساب يف اْشتََهر الذي زيد بن إسماعيل بن الرحمن وعبد بالحساب، البصري
محمد أيًضا ومنهم الصفار، ابن تالميذ أشهر ِمْن يَُعدُّ الذي الربغوث وابن شهر، وابن
يف التالني عن فضًال هذا آنذاك. بقرطبة والعدد الهندسة معلمي أبرز العطار ة خريِّ بن
ِمْن ننتهي ولن … 5 حيٍّ وابن بالقويدس، املعروف التَِّجيبي أمثال من عرش الحادي القرن
عرش الثاني القرن — التايل القرن يف مضاَعفة أضعاًفا أنجبَْت وأنها خصوًصا هم؛ حْرصِ

.Adelard of Bath الباثي أديالرد َقْرن وهو —

وهو قرطبة، عن الصادر الزخم هذا استقطب الذي الباثي أديالرد دور يتبدى هنا وها
الثاني القرن إبَّان أوروبا يف الرياضية الشخصيات أهم ِمْن ويَُعدُّ ، يَُظنُّ كما راهبًا ليس
الالتينية. إىل العربية الرياضيات بنقل تكفلوا الذين املرتجمني طليعة يف ألنه وذلك عرش؛
يف املبكرة جهوُده وفيلسوًفا. عامًلا أيًضا كان بل فحْسب، مرتِجًما أديالرد يكن لم
لجهود تكرار ألنه كبرية؛ قيمة له ليس Regula abaei عنوانه َعَمل يف َظَهَرْت الحساب

والنرش، والرتجمة التأليف لجنة والفلك، الرياضيات يف العلمي العرب تراث طوقان، حافظ قدري 5

بعدها. وما ص٢٢٦ .١٩٥٤ ط٢، القاهرة،
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الرياضيات عىل هذا بعد انَْكبَّ العموم عىل وجيلربت. (٤٨٠–٥٢٤م) Boethius بؤثيوس
نَْقله يف يرتكز والذي العرفان، وتاريخ الفكر6 مرسح عىل َدْوِره اتخاذ يف ليبدأ العربية

الالتينية. اللغة إىل إياها
لرصح األوروبي العلم تاريخ يف متكاملة ترجمة ل أوَّ صاِحَب أديالرد كان فقد
تَْرَجَم أن َسبََق قد بؤثيوس كان إلقليدس. الهندسة أصول األعظم: القديمة الرياضيات
الخمسة ألجزائه متكاملة ترجمة بمفرده طرح حتى ثابََر فقد أديالرد أما منه، أشتاتًا
عرش الرابع الجزءين أن من الرغم عىل العربي، األصل يف مطروحة هي وكما عرش،
الحقة. وإضافات رشوح بل نفسه، إقليدس َوْضع ِمْن ليست األصل هذا يف عرش والخامس
العرص إبان الربمكي، جعفر بذلك أََمَر حني بدأت قد العربية الرتجمة هذه وكانت
من تُْرِجم ما أول «األصول» وكان بغداد، َصنََعتْه الذي اإلسالمية والحضارة للعلم الذهبي
َمرَّة وألول اإلسكندرية، مدارس يف الرسيانية إىل اليونانية من تُرِجم وقد اإلغريق، ُكتُب
التاسع القرن بدايات يف العربية إىل الرسيانية عن ُكتُِبها بَْعض يوسف بن الحجاج تَْرَجم
املأمون، الخليفة أجل من ترجمته راجع ثم الرشيد، هارون الخليفة أَْجل من امليالدي
عليها اعتمد والتي لألصول، األساسية بالرتجمات الرائد الحجاج اسم يقرتن عامة وبصفة
ترجمة عىل َعِمل تالهما، وما واملأمون الرشيد هارون عهدي مدار عىل ولكن أديالرد،
والرياضيني. املرتجمني أَْلَمع من كوكبة وتنقيحها الرتجمات ومراجعة األصول كتاب أجزاء
الصابئي الحراني قرة بن ثابت ترجمته وراَجَع حنني، بن إسحق املرتجمني أشهر منهم
النقل جيد وكان والعربية، واليونانية الرسيانية ثابت أتقن وقد ٢٢١ه/٨٣٥م)، (ت
أعظم من أنه عن فضًال املرتجمني، أعظم من سارتون جورج عده حتى العربية، إىل
التي مْرو أهل من يهودي وهو — الطربي رابان بن سهل قام كما عرصه. يف الرياضيني
أجزاء برتجمة — لها اإلسكندر غزو بعد فارس يف اإلغريقية الثقافة مراكز إحدى كانت
محمد بعد فيما راجعها كما سهل، ترجمات بمراجعة يوسف بن الحجاج وقام أخرى،
يف البعلبكي لوقا بن قسطا راجع أن سبق كما ٩٢٩م، عام البتاني سنان بن جابر بن

Marshall Clagett, Adelard of Bath, pp. 61–64 in: Dictionary of Scientific Biography, 6

.(ch. c Gillispie) ed. in chief, Charles Scribner’s Son, New york, 1955
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الدمشقي سعيد كان الوقت هذا نفس ويف الحجاج، بها قام التي األصلية الرتجمة ٩١٢ عام
… األصول7 من أخرى أجزاء ترجم قد

وهو إلقليدس، الهندسة أصول رصح بغداد صنعت الجبارة الجهود هذه بمثل
الحضارة إىل أديالرد أهداه والذي وعمدتها، وعمودها وعمادها القديمة الرياضيات هيكل
أوروبا اعتمدت وقد العلمية، وبالتايل الرياضية بالنهضة عهدها فاتحَة ليُكون الغربية.
الحديث، العلم نشأة شهدت التي وهي — التالية األربعة القرون طوال أديالرد ترجمة عىل

بعد. فيما اإلغريقي األصل اكتشاف تم حتى
هنري إىل أهداه «األسطرالب» يف كتابًا ألَّف بالفَلك، االهتمام شديد أيًضا أديالرد كان
عديدة إشارات كتاباته ويف — امللكي بالبالط الوطيدة عالقاته يفيد إهداء وهو — األصغر
نشاط أْوج كان عامة بصفة .(١١٤٢–١١٤٦) عامي بني العمل هذا تأليف يفيد كما لها،

.(١١٣٦–١١٥٤) عامي بني أديالرد
يف األخرى هي ترتكز الفلكية أديالرد قيمة كبرية، قيمة الكتاب لهذا ليس وأيًضا
للبحث متكامل مثال ل أَوَّ الالتني الدارسني أعطى فقد الفلكية. العربية لألعمال ترجمته
فلكية أعماًال ترجم كما الفلكي. معرش أبي ملخصات ترجم حني القديم الفَلك علم يف
مسلمة كان والتي للخوارزمي، الفلكية الجداول هو ترجمه ما أهم أن عىل قرة. بن لثابت
للتقاويم املتكاملة الصورة لالتني أديالرد قدم العربية وبالرتجمة راجعها، قد املجريطي
– هندية خالصة وهي العارش، القرن يف مطروحة كانت كما الفلكية، واألزياج والجداول

عربية.8 – إغريقية
الطبيعية» «املباحث ِكتَابُه علمية. عقلية وذا طبيعيٍّا، عامًلا أديالرد كان وأيًضا
من بدًال املبارشة، الطبيعية العلية ملناقشة قويٍّا َميًْال يؤكد Quaestiones Naturales
يرى واضًحا تجريبيٍّا اتجاًها ويعكس للطبيعة، الفائقة بالقوى الطبيعية الظواهر تفسري
الظواهر ومن والقياس، املالحظة من بد وال الكون، مشاكل ِلَحلِّ كاٍف غري العقل أن
مقلوب إناء يف املنَحِبس املاء َمْسَلُك ألديالرد، التجريبي االهتمام َجذَبَت التي التجريبية
أبحاثه أخرى ومرًة السفلية، الفتحة من الهواءُ يدخل أن إىل اإلناء خارج يسيل أن دون

تحقيق فيها، املنحنى الخط بخواص الدائرة يف األوتار استخراج البريوني، أحمد بن محمد الريحان أبو 7
ص١٠. املحقق، بقلم مقدمة من .١٩٦٥ القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار الدمرداش، سعيد أحمد

.M. Clagelt, Adelard of Bath, p. 62 8
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من يَنُْج لم الظاهرة لهذه بحثه يف فحتى كثريًا، تساوي ال الطبيعية العلوم ويف التجريبية
هريو أبحاث يف َمِثيَلتَها تَُشاِبه فهي العلمية القيمة ذات العنارص أما السحرية، األفكار
عرش.9 الثاني القرن يف العربية عن تُْرِجم الذي Pneumatiea بكتابه املرشوحة السكندري

الطب. يف القليلة إسهاماته حال بهذا وشبيٌه
تكشف متينة، علمية وأصول مبادئ ذات بعقلية تََمتََّع أنه إنكاَر نستطيع ال لكن
للبحث ينترص أديالرد نجد حيث ت؛ نُِرشَ والتي إياها، لتلقينه أخيه ابن مع محاوراته عنها
املراجع، عىل َّ الُكيلِّ االعتماد ويهاجم والدوجماطيقية، السلطة ويحارب والعقالنية، العلمي
أرْدَت وإذا العقل، بميزان يشء ُكلَّ أَِزَن أن العربي أستاذي عن «تعلمت هذا: يف ويقول
وراء يْجرون الذين الرجال من لست ألني بالعقل؛ فناِقْشني ذلك من أكثر مني تَْسَمَع أن
الذي ذا ومن النظر؟ بمجرد السماء مدى إدراك يستطيع الذي ذا «ومن … الخيال.»
األسئلة هذه مثل «إن ثورندايك: ويقول املجردة؟» بالعني الدقيقة الذَّرَّات تمييز يستطيع
النضج.» طريق يف كانت الخرتاعه الظروف أن عىل وتدل املقرب، للمنظار الحاجة عن تَعربِّ
ُكلِّيًَّة يفنى يشء ال أن نظري يف املؤكد «من فيقول: املادة، فناء َعَدم مبدأ أديالرد ويقرر
يف جزء ذاب ما وإذا ُخِلَق، أن يوَم عليه كان مما اليوَم أقلُّ أنه أو الحيس، العالم هذا يف

أخرى.»10 مادة مع يتَِّحد وإنما يفنى، ال فإنه ما مادة
De eodem واالختالف» «الهوية كتاب ألَّف محرتًفا، فيلسوًفا أديالرد كان وأخريًا،
فيه يعاِلج — مؤلَّفاته ألحد عنوانًا هيدجر اتخذه الذي العنوان نفس وهو — et diverso
عليها تَُدلُّ التي الكيانات وجود حقيقية أْي للظهور؛ عادت التي الكليات مشكلة أديالرد
بحثها يف أديالرد فتناول ا. جمٍّ انشغاًال الوسطى العصور بها انَْشَغَلْت وقد الكلية، األسماء
واألنواع األجناس أن إىل وانتهى أخرى، ناحية من واألجناس ناحية، من األفراد بني الصلة

الفردية.11 بالخصائص تتأثر ال كليات

.Ibid, p. 61 9

النهضة أحمد، مريس محمد د. مراجعة خطاب، حسن ترجمة باملجتمع، العلم صلة كروذار، ج. ج. 10

ص١٩٠. ت، د. القاهرة، املرصية،
ص٢٠٧. .١٩٩١ سنة القاهرة، الفنية، الدار االستغراب، علم يف مقدمة حنفي، حسن د. 11
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العربية، للرياضيات مرتِْجًما — يشء كل وَقبْل أوًَّال — أديالرد يظل هذا، كل ومع
املوضوع.12 لهذا تتعرض التي واملراجع واملصادر الجهات إال كبريًا اهتماًما تُولِيه ولن

فْجر منذ وقام إيطاليا، جنوبي صقلية يف العربية تعلََّم أديالرد أن لنالحظ ولكن
يف َدَرَس حيث فرنسا؛ إىل كانت أولها أن منها مثبوت العلم. لطلب واسعة بأسفار شبابه
فيها زار سنوات، سبع استغرقت برحلة قام ليون غارد أن وبعد ليون، يف ودرَّس طوروز

تاريخيٍّا! مثبوتًة ليست إلسبانيا زيارته أن اآلن نا يُِهمُّ فلسطني. وربما وسوريا صقلية
وهذه قرطبة، مكتبة ومقتنَيات األندليس الرتاث بغري أعماله تناُول يمكن ال هذا ومع
لها. حالٍّ يضعوا أن العلم ملؤرخي بد ال ُمْشِكَلة َمثََّلْت حتى للباحثني، ُمْلِزمة ُمَصاَدرة
عام وبالتحديد — قرطبة إىل وذََهَب العربية للغة إتقانه استغل أديالرد أن بعضهم ذهب
مدارسها.13 دهاليز يف التوغل ليستطيع ُمْسِلم؛ ِعْلم طالب شخصية يف متخفيًا — ١١٢٠م
أهم من يَُعدُّون الذين Mos Mozarabes املستعِربني عىل اعتمد أنه اآلخر البعض وذهب
هم واملستعِربون أوروبا، إىل وثقافتها األندلس، حضارة نقل عىل َعِمَلْت التي العنارص
وكانوا مختلفة، وعلمية عملية أشغاًال األندلس يف يمارسون كانوا الذين واليهود النصارى
الربو أن حدِّ إىل وعلومها آدابها ويتعلمون ومعامالتهم، مخاطباتهم يف العربية يستعملون

ذلك.14 يف اإلفراط عىل تََحرسَّ القرطبي

الالتينية، إىل العربية من الرياضيات ترجمة يف ودوره الباثي أديالرد حول التفاصيل من ملزيد انظر 12
M. Clagett, The Medieval Latin Translation from the Arabic of Euclid, with special انظر:

.Emphasis on the versions of Adelard of Bath. in: Isis, 44 (1953). p. 16–42
بأعدادها املنشورة واألبحاث العرب، عند العلوم لتاريخ املراجع أهم من هذه إيزيس مجلة أن والواقع

السواء. عىل مغربها ويف مرشقها يف اإلسالمية، الحضارة يف العلم حركة عىل كثيفة أضواءً تلقي
H. Haskins, Studies in the History of العربية: الرياضيات وترجمة أديالرد حول أيًضا انظر

.Mediaeval science, 2nd. ed., Cambridge, 1927. pp. 20–42
.F. Bliemetzrieder, Adelhard von Bath, Munich, 1935 وباألملانية:

J. G. Crowther, A short History of Science, Methuen Educational L.T.D, London, 1969. 13

.p. 29
ج١، ،١٢ مجلد الفكر، عالم واإليقاع، النغم مجال يف أوروبا عىل األندلس أثر الحراري، عباس د. 14

ص١٧. ١٩٨١ الكويت،
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حَصل الذين املستعِربني أسماء تحديد ويْمِكن بل األرجح، هو االحتمال هذا ويبدو
ويوحنا ،P. Alphonsus ألفونسو بطرس وهما: القرطبية، النصوص عىل منهم أديالرد

.J. Ocreatus أكريتوس
مًعا ننتهي أن هو اآلن نا يُِهمُّ الذي فإن الصحيح، هو االحتمالني من أيٌّ أكان وسواء
بغداد — جها توهُّ َمْركز ِمْن العربية الرياضيات نقل يف أديالرد دور َفْهم يمكن ال أنه إىل
عىل املصادرة بدون الحديث، العلم حركة إىل وبالتايل الغربية، والحضارة أوروبا إىل —

بالذات. قرطبة ومدرسة األندلسية، الحضارة
أن نريد ماضيه، يف هناك اآلن حتى زلنا وما العلم، مايض من مصاَدرة هذه أن عىل
املدى ذلك طوال العلم أنجزه وما العرشين، القرن خواتيم يف الحضارة زخم إىل اآلن نعود
املصاَدرة تلك لنلحق واملستقبل، بل الحارض؛ إىل نعود … الخاِفَقني طبقت إنجازاٍت من
العلم لتاريخ تناُولنا يكون أن عىس ومستقبَِله، العلم حاِرض من بمصاَدرة العلم مايض من

أكثر. مجِديًا

يكون يكاد حيث البرش؛ حياة يف التقدم ملقولة العيني التمثيل هو الحديث العلم كان فلما
صاعًدا، ُمتَِّصًال — للنظر زاوية أو وجهة أية من — يمثل الذي الوحيد اإلنساني َط امُلنَشِّ
امُلنَْطَلق هذا ومن مستقبيل، تفكري ُصْلبه يف العلمي التفكري فإن أْمِسه، ِمْن أْفَضل يوم كل
لتاريخ اآلخر الوجَه اعتباُرها يمكن التي العلم، فلسفة يف الدءوبة البحوث تتأتى املستقبيل
استرشاٍف أْجل ِمْن — ماضيه يف — العلم تاريخ يف نبحث نحن أخرى: بعبارة العلم.

إلمكانياته. ملستقبَله، أْفَضَل
عقيٌم وتاريِخه العلم فلسفة يف تفكري كل أن تأكيد بد ال املستقبيل األساس هذا عىل
العرشين القرن مطالع مع َرْت تفجَّ التي املعاِرص العلم ثورة ضوء يف يَتِمَّ لم ما ُمْجٍد، غريُ
َجَعَلْت إمكانيات العلم أمام فتفتح عقب، عىل رأًسا َمنَْهِجه وأصوليات العلم مثاِليَّات لتَْقِلب
اعتبارها فأمكن عددية، بمتوالية يسري كان أن بعد هندسية بمتوالية يسري يكاد َمه تََقدُّ
وبعد نيوتن، عرش دعائُم وتقوضت ْت اْرتَجَّ وطأتها وتحت اإلنسان، أنَْجَزَها ثورٍة أعظَم
العلمي التفكري منظومة وانضبطت الكون هذا حقيقة اكتشف نيوتن بأن االعتقاد ساد أن
جبارة محاولة مجرد نيوتن نظرية أن — الثورة هذه بفضل — أَْدَرْكنَا األساس، هذا عىل
بعد سيما ال واإلشعاع— الذرة عاَلم دون القارصة حدودها فقط — حدودها يف وناجحة
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Quark كواركات إىل — أخريًا — الجسيمات تفتتت ثم جسيمات، إىل الذرة تَفتَّتَت أن
هي عظيمة كانت مهما علمية نظرية كل أن وأدركنا والرضورة، اليقني َوْهم فانَْقَشع
نظرية تصل ولن وأكفأَ، أنَجَح أخرى محاَولة أمام الطريق تَْفتَح ناجحة، محاَولة مجرد
اآلبدين أَبََد إىل مفتوًحا سيظل الذي العلمي البحث مساَر تختم ولن املنتهى، سدرة إىل

أعىل. وتََقدُّم أَنَْجَح محاوالٍت أمام
اللتني والكوانتم النسبية نظريتَي بفضل ت تمَّ قد العظمى الثورة هذه كانت ولنئ
يف تبقى ال العلمي النسق َعْرش عىل املرتبعة الرياضيات فإن البحتة، الفيزياء نظِريَّتَا هما
الفيزياء بني ما منطقِة يف تَتََماَوُه الحدود ألن فقط ليس الثورة؛ هذه مد عن بَمنَْجاة َعْليَائها
الثورة هذه ألن أيًضا ولكْن وِمْجَمِرها، النار بني الحدود تتماوه كما والرياضيات، البحتة
باستقامة أوًال: الثائر. ِركابها إىل البحتة الرياضيات َفيَاِلق بانضمام بُوِرَكْت قد العظمى
قد إقليدس أن يَُظنُّ كان أن وبعد الالإقليدية، الهندسات — نََسِق باألحرى أو — عوِد
أَْدَرْكنَا اإلقليدية، الهندسة بموجب َخَلَقُه تعاىل هللا وأن للكون، الهندسية الحقيقة اكتشف
هندسة من أينشتني اتخذ أن بعد سيما ال بارع، منطقي بناء ُمَجرَّد إقليدس هندسة أن
بإثبات وثانيًا: نيوتن، بمصري إقليدس فلحق الفيزيائي. للواقع تطبيقية هندسة ريمان
الصورة لها منطقيٌة دوالُّ جميًعا أنها بمعنى الرياضية. للقضايا التحليلية الخاصة
أن إىل فانتهينا عنه. جديدة فتوى تحمل وال الواقع، عن باإلخبار لها شأن وال أ»، هي «أ
فحواه، أو محتواه أو مضمونه عن دونًا التفكري بصورة يعني صوري، علم الرياضيات

التجريبية.15 العلوم شأن من هو الذي
وجه عىل نستفيده الذي ما العلم، تاريخ أطروحات من ألطروحة تناولنا يف واآلن،
وِعرباتها دروسها وأن خصوًصا العظمى؟ العلمية الثورة هذه من الدقيق والتعيني التحديد
التاسع القرن نهايات حتى استمرت التي الكالسيكية الصورة أن نا يُِهمُّ آخر. وال لها أول ال
نسًقا العلم وأصبح تماًما، اندثَرْت قاطعة حقائق من َمِشيًدا بناءً بوصفه العلم عن عرش

من العلم فلسفة يف مقال والحرية» واالغرتاب «العلم كتابنا: العلمية الثورة هذه تفصيل يف انظر 15
الجزء الرابع. الفصل وخصوًصا .١٩٨٧ القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة الالحتمية، إىل الحتمية

ص٣٥٩–٣٦٧. الرياضية» العلوم «ثورة بعنوان: الفصل هذا من الخامس
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املتوايل التقدم تعني املنطقية خصائِصها صميُم النسقية هذه صلب ناجحة. فروض من
لهذا.16 عينيٌّ تمثيل التجريبية العلوم املستمرة. والصريورة

منطقيٍّ بثباٍت تتمتع — التحليلية خاصيتها بحكم — الرياضيات «إن قائل: وُربَّ
فهي — ت صحَّ إن — الرياضية القضية أن بمعنى واملكان.» الزمان حدود فوق مطَلق
بالواقع أصًال لها شأن ال ألنها جديدة؛ ووقائُع خرباٌت استَجدَّْت مهما وأبًدا دائًما صادقة
اإلخبارية القضية بخالف — ذاتها حد يف الرياضية القضية صحيح. وهذا والوقائع،
العقول أَحدَّ يستقطب وسيزال كان الذي — الريايض العلم ولكن ثابتة، — التجريبية
عن بَمْعِزٍل تاريخه يف … صريورته ويف مساره يف يَِقُف ال — ومثابرة صالبة وأكثَرها
من أكثر الصارمة الدقيقة طبيعتها بحكم الرياضيات تكن لم إن والتقدم، التطور مقولة
أَْعيَْت رياضية إشكاليات فنجد امُلَقنَّن، املمنَهج التطوري واإلنجاز للتقدم تجسيًدا غريها
بَْعُد فيما — أمكن الضخمة، املجلَّدات لحلها وأْفَرُدوا الغابرة، األزمنة يف العقول أعاظم

اثنتني. أو بمعاَدلة َحلُّها — والتطور التقدم بُحْكم

الطابع هذا وضع عن مندوحة ال املبذولة، الجهود تثمر فلكي واملرامي، األهداف كانت وأيٍّا
العربية الحضارة دور إثبات إىل — رصاحة — نهدف كنا وإذا االعتبار، يف التقدمي
منها يَنُْج ولم رواًجا، راَجْت لخرافٍة تفنيًدا الرائعة، املثرية العلم قصة َخْلق يف اإلسالمية
عىل منه والفيزيائي الريايض ثم العموم عىل العلم أن مؤداها ُمَفكِِّرينَا، أخلص ِمْن نََفٌر
التفنيد هذا أو الهدف ذلك فإن خالصة، غربية وصناعٌة الحديثة الحضارة نَبْتَُة الخصوص
التي الغربية الهيمنة مواجهة هو ذاتي لسبب الراهنة مرحلتنا يف قصوى أهمية يكتسب
َخْلق عىل تعاَقبَْت الذي العلم ملسار السليم الفهم هو موضوعي وهدٌف أخريًا، تصاَعَدْت
وإمكانية جمعاء اإلنسانية مرياَث بوصفه حقيقته وجلوِّ املختلفة، الحضاراُت فصوله

ي. بََرشِ هو حيث من البرشي للعقل
يتَبَدَّى االعتبار، يف للعلم التقدمي الطابع وبوضع الهدف، هذا تحقيق محاوالت ويف
الجهد فتستنفد النظريات، منطوق لجنة يف بالوقوع تحقيقه تحاول التي الجهود ُعْقُم لنا

تقدمها. منطق الطبيعة: العلوم هذا: يف انظر 16
والتوزيع، للنرش الثقافة دار حلها، وإمكانية تقنينها اإلنسانية» العلوم «مشكلة كتابنا: من األول الفصل

.١٩٩١ القاهرة،
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من بد ال … أسالفنا ألحد قديم وقوٍل حديثٍة نظريٍة منطوق بني ما تشابه عن البحث يف
وانتقاله العلم قصة حلقات وتوايل والصريورة الحركية صلب يف الذات وإثبات هذا تجاُوز
املنهجية املبادئ أصوليات هو خالص منطقي بُعد لها الصريورة هذه ألخرى. مرحلة من
البعد هو ، ُمتََعنيِّ آخر بُْعد لها ولكن ، تغريُّ كل وراء من الولود املثمرة القوة هي التي

الورقة. هذه موضوع مجاله يف ويقع الحركية، هذه مسار د يَجسِّ الذي التاريخي
الحضارية الظروف اعتباره يف يََضَع وأن بد ال — موضوعنا — التاريخي البعد إن
ينفصل التاريخي البعد يكن لم املعارصة االتصال وسائل ثورة وقبل املتعينة، للمرحلة
يَحدِّد كان الجغرايف املوقع أن بمعنى سواه. تاريِخ ويف العلم تاريخ يف الجغرايف، البعد عن
عاصمَة تكون أن بغداد استطاعت وباملثل — قرطبة بشأن أرشنا كما — التاريخي الدور
دولة نظاِم حتى أو ورشيعة عقيدة من فيها اإلسالم يتحول وأن والعربي، اإلسالمي املجد
إىل ِمنْه أن اآلن نا يُِهمُّ دجلة. نهر عىل الفريد موقعها بسبب خفاقة، حضارية مرحلة إىل
وأعظم الحساب، أصول البرشية أْهَدت التي الهند إىل نصل العربي الخليج ثم العرب شط
أو العرب، بفضل أوروبا إىل وصلت التي والغبارية الهندية األرقام رموز ُطرٍّا العطايا
للعلم الكربى القفزة فأحدث العربية، تعلََّم الذي Fibonnaci فيبونايس ليوناردو بفضل
العاِلَم املنصور الخليفة استقدم لقد اإلسالمي. الجرب ثم الهندية األعداد بنقل األوروبي
جويت» «براهما َوَضَعَها التي «السدهانت» أو األفالك» «مقالة برتجمة وأمر كنكة، الهندي
مرحلة بغداد يف لتبدأ الرياضيات، أصول معها وَعَرُفوا «السندهند» باسم العرُب وعَرَفها
يل17 سابق بَْحث يف تفصيًال بيَّنتُها — عديدة عوامل وبفعل الرياضيات، تاريخ من هامة
الحضارة طبيعة إىل يعود وبعضها آنذاك، العلم حركة طبيعة إىل يعود بعضها عوامل —
بغداد َشِهَدْت آنذاك، املتوثبة الناهضة العربية العقلية وطبيعة وخصوصياتها، اإلسالمية
من وجحاِفَل لها، ة َجمَّ وإضافات بها متزاِيًدا واهتماًما الرياضيات يف عظمى نهضة
ِعْلم َوْضُع كان وإن الطويس، الدين نصري ثم الخوارزمي، بالذكر: منهم نَُخصُّ عمالقتها
يف إلقليدس الهندسة أصول هيكل وانتصاب املرحلة، هذه أبعاد من واحًدا بُْعًدا الجرب
قة. الخالَّ الدافقة املرحلة هذه أبعاد أهم من اآلخر هو — أْوَضْحنا أن سبق كما — بغداد

الثقافة، دار العرب، عند وفلسفتها الرياضيات يف كتابنا: مقدمة يف بالتفصيل العوامل هذه كل بيَّنَّا 17

بعدها. وما ص٢٤ .١٩٩٤ القاهرة،
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أوروبا إىل العربي واملرياث اإلسالمية الحضارة تأثريات تنتقل أن الرضوري من وكان
جديدة حضارية مرحلة ثم النهضة، مرحلة تبدأ … التقدم صريورة يف التالية الحلقة لتبدأ
تَسلَّح ملَّا تعملق الذي الحديث، العلم نسق بنشأة املراحل سائر عىل تَِتيه حديثة، أو …
لهذا، رضورية ُمَقدَِّمة كانت بغداد يف َجْت تََوهَّ التي الرياضيات أنَّ وطبيعي بالرياضيات،
مراكز وعْرب الصليبية، الحمالت أقواها لعل عديدة، عوامل بفعل أوروبا إىل انتقلت وقد
اإلسالم تاريخ يف فريدة حالًة كانت األندلس لكن إيطاليا. وجنوب صقلية منها: عديدة،
اإلسالم ثقافة من مزيج هي متمايزة حضارة قيام تَُمثِّل التي الوحيدة الحالة «ألنها
تََرَكْت بحيث هائًال، ازدهاًرا الحضارات تلك وازدهار األصيلة، التقليدية الوطنية والثقافة
األكرب بالدور األندلس قامت فقد والعاملي.»18 بل اإلسالمي، التاريخ كل عىل بصماتها
العربية. الرياضيات نقل اآلن منها نا يُِهمُّ العربية، والعلوم الرتاث نقل يف األعظم والباع
ولنتحدث الجغرايف، والسبب التاريخي السبب أخرى: مرة وهما متعضونني، لسببني ذلك

التاريخي. السبب عن أوًال
اإلسالمية الحضارة إنجازات من األكرب النصيُب — ُمنَاِزع وبغري — لبغداد كان أَجْل،
وَهُجها خبا لكن له. منافس ال مركًزا العارش القرن حتى وَظلَّْت العربي، العقل وإبداعات
وراحت فارس، يف العاصمة َجَعَلت التي (٩٤٥–١٠٥٥م) البويهية الدولة سيادة خالل
قرطبة. الغرب ناحية ومن وغزنة، وشرياز القاهرة — الرشق ناحية من — بغداد تشارك
اإلسالمي املغرب يف يخبو أن قبل الرشق، يف اإلبداع وجذوُة الحضارة َوَهُج خبا اإلجمال عىل
الرياضيات يف بامليدان تنفرد أن األندلس وكادت فيه، العلم عرش عىل قرطبة ترتبع الذي
وأديالرد رشد ابن قْرن — عرش الثاني القرن إبان والطب، والعلوم والفلسفة واملنطق
حتى ورياضييه،19 القرن مناطقة نصف من أكثر األندلس فيه أنجبت والذي — الباثي
يف بغداد راية أصبحت لقد اإلسالمية.»20 إسبانيا نصيب من عرش الثاني القرن «إن قيل:

قرطبة. فيها العلم ومركز األندلس،
ببناء وقاموا الزراعية، الهندسية الفنون األندلس إىل معهم أخذوا قد املسلمون وكان
جعلوا بالتفصيل أوضحنا وكما الهيدروليكا، أصول األوروبيني فعلَّموا الري، مرشوعات

ص٣-٤. ،١٩٨١ الكويت، ج١، ،١٢ مجلد الفكر، عالم األندلس، حضارة زيد، أبو أحمد د. 18

القاهرة، املعارف، دار مهران، محمد د. وتعليق ودراسة ترجمة العربي، املنطق تطور ريرش، نيقوال 19

ص١٦٢-١٦٣. .١٩٨٥
ص١٨٣. السابق 20
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الريايض، الدرس مراكز وأهم حينذاك، أوروبا يف متطور ثقايف مركز أََهمَّ قرطبة ِمْن
قرطبة طريق وعن السيايس، مجدها انتهى حني العلمي قرطبة َمْجد يَنْتَِه لم ذََكْرنا وكما
اإلغريقي العلم ينابيع من يَنَْهل أوروبا يف الناشئ اإلقطاعي املجتمع أََخذَ إسبانيا، وجنوب
املنفذ هذا من أوروبا أََخذَتْه ما كان كروثر، ج. الثقة العلم مؤرخ يؤكد وكما والعربي،
املنفذ هذا استمر فقد الصليبية،21 الحروب طريق عن أخذوه ما ُكلَّ يضاهى ال بما يفوق
َخبَت أن بعد حتى العربي، العقيل املد خالصة حامًال عطائه يف األندلس وجنوب بقرطبة
مراكز كانت التاريخية واالستمرارية التاريخي التواصل هذا وبفضل املرشق، يف الحضارة
وفعالية، حيوية أكثر — قرطبة يف وبالتحديد — األندلس يف اإلسالمية واملدارس العلم
بغداد من طريقها عن والرياضيات العلوم انتقلت أخرى مراكز أية يف منها تأثريًا وأعمَق

أوروبا. إىل
للعالم بالنسبة األندلس موقع يف أساًسا أو فقط يتمثل فال الجغرايف، العامل عن أما
األندلس موقع يف واألهم أيًضا بل أمريكا، إىل الطريق ويف أوروبا، حافة عىل الغربي
حركة َمَواِطن بني — أوروبا إىل العربي العلم انتقال مراكز سائر عن ودونًا — الفريد
الشمال أهل عبقرية احتضنت التي إيطاليا الحركة هذه َهَجَرْت أن وبعد الحديث، العلم
غرب يف الحركة هذه وتربعت العظام، اإليطاليني آخر جاليليو وكان نسبيٍّا، املترببرين
املواقع، هذه تتوسط األندلس وألن وأملانيا، وفرنسا إنجلرتا يف خاصة بصفة لتتألق أوروبا
الفيزياء بلغت حيث إنجلرتا؛ إىل سيما ال منها، الرياضيات انتقال سهولة تأثري توايل فنجد
… جغرافية عوامل فيها ساهمت تاريخية الستمرارية كمحصلة نُْضِجها أَْوج الرياضية
روبرت أمثال من ألقرانه يرست مثلما عرضناه، الذي بالدور يقوم أن الباثي ألديالرد ت َ يَرسَّ
عىل وآخرون أيًضا هم ينَْكبُّوا أن الكريموني، وجريار Robert of Chestor الشسرتي
وبالتايل الغربي، الريايض للعقل االنطالقة فتحدث العربية، الرياضيات نصوص ترجمة

الحديث. العلم حركة

يف الباثي أديالرد جهود خطورة إن القول: يمكننا … سبق ما ُكلَّ تُْجِمل موَجزة بعبارة
عينيٌّ تمثيٌل الحديث، العلم وحركة أوروبا غرب إىل بغداد من العربية الرياضيات نقل

.J. G. Crowther, A short History of science, p. 29 21
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وموقعها العربية الحضارة يف الفريد التاريخي األندلس موقع أنَّ مؤداها محورية لقضية
فريًدا َدْوًرا — قرطبة — العلمي وملركزها لها خوََّال الغربية الحضارة يف الفريد الجغرايف
َدْور وهو األوروبية، الحضارة إىل بغداد من الرياضية العلوم ِم وتقدُّ حركيِة انتقال يف
التاريخية واألحداث الوقائع تفصيالت يف تغوص دءوبة بحوثًا له نَُكرِّس أن يستحق
قبًال نستفيد أن رشيطة الرياضية، العلوم نصوص وسريورة العلمية، واملراكز واملدارس
لتاريخ دراستنا يف باالهتمام الحقيق الهام الجوهري تحديد املعارصيف العلم تطورات من

العلم.
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الثاني املبحث

الطبيعة ر لتصوُّ الفلسفية األصول
الرتاثالعريب1 يف

تصب التي العلم عالم حلبة ُمْجَمل هو موضوعه اسرتاتيجي، موقع ذو دائًما الطبيعة علم
الحديث، العلم نسق صدر عىل الفيزيوكيماوي العلم فيرتبع العلم، فروع شتى فيها
الفضاء، أجواز ْت َشقَّ التي تقاناته عن النظر بغض األعظم وإنجازه وجذعه كجسده

مجاًزا. ال حقيقًة
تفهم وأي الحديث، الفيزيوكيماوي للعلم املبارش السلف هي الطبيعة وفلسفة
لتصور الفلسفية لألصول ًما تَفهُّ يستدعي والوسيطة، القديمة العصور يف ألصوله

املعرفية. بنيتها ومجمل املعنية الحضارة إطار يف الطبيعة
ملعلوٍل كنتيجة — وكفروٍع كُكلٍّ — جملته يف أتى فقد العربي، للرتاث وبالنسبة
املجتمع يف اإلسالم وظهور الوحي نزول أحدثها التي العظمى الثقافية الثورة هو ٍد محدَّ

القبيل. البدوي

يف بالقاهرة للثقافة األعىل املجلس عقدها التي العربي» العلمي للرتاث الدولية «الندوة يف: أُْلِقَي بحث 1

العربي العالم ملنطقة إقليمية ثقافية عاصمة القاهرة باختيار االحتفاالت إطار يف ،١٩٩٦ يونيو ٢٢–٢٤
١٩٩٦م. لعام
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أصيلة نبتة إنه الوحي حول َمْت ترسَّ معرفية دائرة أول هو الكالم علم كان وقد
لتجاُوز محاَوَلٍة كأول — اليونانية بالفلسفة التأثر قبل — الرتجمة عرص قبل نشأ
وأََهمَّ أْوَسَع بحقٍّ فكان مضامينه. وإثبات تفهمه يف البرشي العقل وإعمال الديني النص
رأى كما — أنه أو اإلسالمية»، العربية «العقالنية الجابري عابد محمد أسماه ملا املجاالت
بكل الفقه أصول لعلم حتى الشاملة اإلسالمية الفلسفة — الرازق عبد مصطفى الشيخ

املنهجي. تألقه
الكالم، علم يف ة َجمَّ سلبيات يبدي عرصنا منظور أن من الرغم فعىل ثَمَّ ومن
العرص لذلك املعرفية والقصورات الحضارية الحدود إطار يف به املنوطة املهام تَْفرضها
الصميم، العربي للعقل تشكٌل أنه يف الُعظمى الكالم ِعْلم إيجابية تَبَْقى فإنه البعيد،
الوحي نزول أثارها التي القضايا يف الفلسفي للتفكري ممارسة إال يكن لم أنه والَحقُّ
املتفاعل األيديولوجي الشكل ألنه العقائد؛ يف البحث شكل اتخذت العربي، املجتمع يف
الطريق ت شقَّ التي الخاصة اإلسالمية الفلسفة بمثابة كان لقد الفكرية.2 للقضايا واملثري

الحكمة. أو العامة اإلسالمية للفلسفة ومهَدتْه
الحضارة سياق يف نسبيٍّا مستقالٍّ طريًقا والفلسفة الكالم من كل كان فلنئ
يف كثريًا الكالم ِعْلُم استفاد لقد ما. حد إىل مَموَّهة بينهما الحدود فإن اإلسالمية،
ويتطور، ينمو فكان — املنطق من — العقالني التفلسف أتون من املتأخرة مراحله
رماده من وتنبعث — األقدمون3 يقول كما — احرتق حتى فنضج ينضج، … ينضج
موضوعات أصبحت الثامن القرن حتى الهجري السادس القرن «ومن الفلسفة. عنقاء
يف خاص دور لهم املعتزلة أن شك وال الفلسفة»4 موضوعات نفسها هي الكالم علم
طور عاش الذي التفلسف إىل النهاية يف يؤدي طريق إىل اإلسالمي الكالمي الفكر توجيه

وما ص١٣٤ ،١٩٨٤ ط١، بريوت، الطليعة، دار العربي، العقل تكوين الجابري، عابد محمد د. قارن 2

فقط. السيايس اإلطار يف القضايا هذه الجابري صبَّ حيث ص٢٤٧ بعدها،
النحو وهو واحرتاق، نضج علم أقسام: ثالثة إىل علومهم األقدمني تقسيم من مأخوذ التشبيه هذا 3

البيان علم وهو احرتق وال نضج ال وعلم والحديث، الفقه علم وهو احرتق، وما نضج وعلم واألصول،
للكتاب، العامة املرصية الهيئة ج١٠، الكاملة األعمال سلسلة تجديد، مناهج الخويل، أمني والتفسري،

ص٢٢٩. .١٩٩٥ القاهرة،
ص١١٠. ،١٩٨١ القاهرة األنجلو، إسالمية، دراسات حنفي، حسن د. 4
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الرغم عىل — خلدون ابن أسهب وقد — مروة حسني بتعبري — جناحيهم تحت الحضانة
والفلسفة. الكالم بني املعتزلة ه شقَّ الذي واملجرى القضية هذه إيضاح يف — أشعريته من
دائرًة لتَُمثِّل نضجه، استوىف أن بعد َظَهَرْت الكالم، لعلم تطويًرا إال الفلسفة تكن فلم
لها، مهيَّئنَْي والواقع الفكر أصبح الكالمي، التمهيد مرحلة من أعىل ِفْكِريَّة مرحلة أو
األيديولوجي التمثيل عن ِحلٍّ ويف البرشي، العقل بسريورة اتصاًال أكثَر الفلسفة وكانت
أوًال: بأنها الكالم عن فتميََّزت به، روابطها من تتَحلَّل لن بالطبع كانت وإن … الرصيح
بصورة املجتمع/النص يف املثارة القضايا من ال الفكري؛ واملضمون املفاهيم من انطلقت

للبحث.5 مبارشة قاعدة أو ُمَسلََّمة الدين عقائد من تَتَِّخذ لم وثانيًا: مبارشة،

كما العربي الرتاث يف الطبيعية ر لتصوُّ الفلسفية األصول عند نتوقف أن سبق ما خالصة
مع إليها لنصل الفالسفة؛ أيدي عىل األصول نمو نتتبع ثم املتكلمني، أيدي عىل تشكََّلْت

القدامى. العرب العلماء أنهم عىل نتفق الذين الطبائعيني أولئك

املرسح صدر يف فسيًحا مكانًا الكالم علم يف الطبيعيات احتلت الشائع، الظن خالف وعىل
للمصنَّفات التقليدية العناوين أو الكربى املشكالت من الطبيعة تكن لم ولنئ الفكري،

وثراءً. زخًما املتكلمني مع شهدت حتى هذا، كل يف منْبَثَّة فإنها الكالمية،
عمرو إن حتى األولني، املعتزلة عىل الطبيعة يف النظر َغَلَب بور، دي أشار وكما
ومن االعتزايل، الكالم علم يف الطبيعية النزعة رواد من وهو — ٢٥٥ه) +) الجاحظ
يجب الحق العاِلم أن عىل التأكيد يَُفتُْه لم — العربية الثقافة تاريخ يف البارزة املعالم
أفاعيل دائًما يصف نفسه هو وكان الطبيعي، العاَلم دراسة الكالم دراسة إىل يضم أن

الطبيعة.6

ص١١ .١٩٨١ ط٤، بريوت، الفارابي، دار اإلسالمية، العربية الفلسفة يف املادية: النزعات مروة، حسني 5

ص٢٧–٣٠. بعدها، وما
والرتجمة التأليف لجنة ريدة، أبو الهادي عبد محمد د. ترجمة اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ بور، دي. ج. 6

الرصينة: الدراسة انظر فيه، العلمية واألبعاد الجاحظ منهج ويف .٦٣ ص٦٢، ،١٩٣٨ القاهرة، والنرش،
ص٢٦١ – ٢٨٢. س، م. تجديد، مناهج الخويل، أمني الجاحظ» تفكري «منهج
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سوى موجود كل هي الحرمني: إمام الجويني قال كما أو العالم، هي فالطبيعيات
الفيزيقي، الكون هي معارص بتعبري الشهادة. عاَلم هي ومالئكته، وملكوته تعاىل7 هللا

اللطائف. هي املتكلمني وبتعبري
كموضوعات.8 إليه النظر وإما كِفَرق، إليه النظر إما الكالم، علم لتناول أسلوبان وثمة
الوعيد، اإليمان، القدر، «التوحيد، هي: ستة إىل املوضوعات تصنيف يمكن األخري بهذا
والقدر، التوحيد تشمل (العقليات) اإللهيات الطبيعيات.» أي اللطائف؛ ثم اإلمامة،
الطبيعيات أي — اللطائف أما واإلمامة. والوعيد اإليمان تشمل (النقليات) والسمعيات
عالم الفيزيقي، العالم أي واملكان؛ الزمان يف واملادة والحركة الجسم فموضوعها —
ألنها — الجابري عابد أوضح كما — لطائف الطبيعيات كانت وقد الطبيعي. العلم
التي العقائد أي الكالم»؛ «جليل مقابل وحده، العقل مجال هو الذي الكالم» «دقيق

هللا. كتاب إىل فيها يُفَزع
بداية فكانت باللطائف، — أرشنا كما — الرواد املتكلمون انشغل األساس هذا عىل
الفكر بزوغ إنه الطبيعة، يف التفكري وبداية الفيزيقي، بالعاَلم اإلسالمي العقل اشتباك
الذي العلمي الدفع زخم تفسري يف يسهم مما امُلَهيِمن، الديني الفكر ثنايا من العلمي
الوسطى، العصور طوال لواءها وتحمل العلمية للحركة تنفسح اإلسالمية الحضارة َجَعَل
ومباركة رعاية وتحت السائدة األيديولوجيا إطار يف تتدفق العرب عند العلوم كانت وملاذا
بالنسبة الحال كان كما معها الدامي والرصاع باملواجهة ضدها وليس الحاكمة، السلطة

أوروبا. يف الحديث للعلم
يف فاعلة علة وليس ومفعوًال، معلوًال العربي العلم كان ملاذا أيًضا لنا يفرس وسوف
العلمية الحركة وبلغت ذاته، الدفع ذلك استنفد وملاذا اإلسالمية، املعرفية البنية تشكيل

فوقية د. تحقيق والجماعة، السنة أهل عقائد قواعد يف األدلة ملع امللك»، عبد الحرمني «إمام الجويني 7
ص٧٦. ،١٩٦٥ القاهرة، والنرش، للتأليف العامة املؤسسة محمود، حسني

الوفا أبو د. انظر: الحديثة للمصنفات بالنسبة والحديثة، القديمة املصنفات يف جاريان األسلوبان هذان 8

محمد د. وقارن: ت، د. القاهرة، العربي، الرائد دار مشكالته، وبعض الكالم علم التفتازاني، الغنيمي
يتم األول يف .١٩٧٣ ط١، القاهرة، املعارف دار والفلسفية، الكالمية املذاهب يف تجديد العراقي، عاطف
خالل من باألحرى أو فرق، خالل من معاَلجة هناك الثاني ويف موضوعات، خالل من الكالم معالجة

واألشاعرة. املعتزلة وهما األعظمني الفريقني
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أسلم بل الحديث، العرص يف والنماء التواصل له يَُقدَّر ولم مسدوًدا، طريًقا الدافقة الثرية
الدور. بهذا لتقوم أوروبا إىل والراية الحصيلة

من مأخوذة وأعراض جواهر إىل املتكلمني أيدي عىل الطبيعي العالم انحل فقد
أساس أو الكالمية األنطولوجيا هي واألعراض الجواهر وأصبحت القديم.9 الذري املذهب
— متغريِّ العالم أن وهو َهَدَفُهم، املتكلمون أثبت طريقهما فعن للطبيعة.10 تصورهم

هلل. مخلوق أي حادث، وبالتايل — عليه األعراض لتوايل
وعلم وقدرته هللا وجود عىل دليًال املخلوق الحادث العالم كون أي الحدوث: دليل

جميًعا. املسلمون بل املتكلمون، به َسلََّم ما ذلك وحياته. وحكمته الشاملني
«إنما وراءه. ما عىل هللا، وجود عىل عالمة إال للمتكلمني بالنسبة العالم يكن فلم
بجواهره العالم فكذلك العلم. صاحب وجود عىل منصوبة أمارة ألنه َعَلًما؛ الَعَلم َي ُسمِّ
«عاَلم» كلمة وتعاىل.»11 سبحانه الرب وجود عىل دالة داللة وأبعاضه وأجزائه وأعراضه
الحناء أي م؛ الُعالَّ الحس: من البعيد اللغوي أصلها ويف والعالمة، العَلم من أصًال مشتقة
ملا الَعَلم: هذا ومن به، يُْعَرف مما اليشء يف تُْرتك ما والعالمة باللون، أَثَر من يرتك ملا
َعَلًما الجبل وُسمي «الراية»، الجيش وعلم الطريق، كعلم الشخص أو اليشء به يُْعَرف
ذلك بعد وتكون الجهل، ونقيضه يميِّزه، وما عالمته َعَرْفُت أي اليشء؛ َعِلْمت ومنه: لذلك،

واضحة، الذري املذهب يف وأصوله الكالمية، للطبيعيات الرسمي واملمثل الزاوية حجر الفرد الجوهر 9
تاريخ كوربان، هنري الذرة. بمبدأ تقول فلسفية مدرسة بأنه الكالم يعرِّف كوربان هنري إن حتى

ص١٦٩. ،١٩٦٥ بريوت، مروة، ونصري تامر عارف ترجمة اإلسالمية، الفلسفة
الجواهر أحكام يف التذكرة الحسن، متويه ابن مثًال: انظر الكالمية واألعراض الجواهر تفاصيل وعن 10

والتوحيد، العدل ورسائل ،١٩٧٥ القاهرة، الثقافة، دار عون، وفيصل نرص سامي د. تحقيق واألعراض،
بعدها. وما ص١٧٠ ج١، ١٩٧١ القاهرة، الهالل، دار عمارة، محمد د. تحقيق

املؤسسة ريدة، أبو الهادي عبد محمد تحقيق التوحيد، يف النيسابوري، محمد بن سعيد رشيد أبو
.١٩٦٩ القاهرة، والنرش والرتجمة للتأليف العامة املرصية

وإبراهيم وافية أبو وسهري العراقي عاطف محمد د. تحقيق والفروع، األصول األندليس، حزم ابن
واألعراضص١٤٦–١٧١. والجواهر األجساد يف الكالم باب ج١ ،١٩٧٨ العربية، النهضة دار هالل،

القاهرة، الثقافة، دار املستقبل، إىل املايض من الكالم: علم يف الطبيعيات الخويل، طريف يمنى وقارن:
ص٧٥–٨٢. ،١٩٩٥

ص٧٦. … األدلة ملع الجويني، 11
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يف الطبيعة لفظة وال «العاَلم» لفظة ترد لم «العلم»12 يف واالصطالحية الخاصة املعاني
— التأكيد سبيل عىل ربما — العاملني الجمع: صيغة يف فقط وردت أبًدا، الكريم القرآن
ثالث وَرَدْت التي باليشء العاِلم ِمن الالم»، بكرس «العاِلمني غري هذا مرة. وسبعني ثالثًا

مراٍت.13
العاملني وبني هللا بني العالقة هي الكالمية للطبيعيات املحورية املشكلة وكانت
إحداث العدم، من والخلق اإليجاد شكل مبدئيٍّا اتخذت والتي الطبيعة، أو العالم أو
اللغة عبقرية عن النظر وبرصف الحدوث، دليل يف يتبلور ما وهذا العالم، هذا املحدث:
يف هو الحدوث دليل نجد املصدر نفس من وتجعلهما والعالم العلم بني تُطابق التي
اإلمبرييقي، العلمي االستدالل أشكال من شكل وهو الشاهد، عىل الغائب قياس جوهره
البازغ العلمي التيار صلب يف خطوط له فتمتد املعقول، إىل املحسوس من ينطلق إنه
لكن األوائل. املتكلمني عىل يغلب الطبيعة يف البحث جعل الذي الديني، الفكر ثنايا من
انفصال إىل أدت التي العوامل من كان املغلقة الدوائر يف بتوغله ذاته الحدوث دليل
العلمي الفكر وإجهاض االزدهار، عصور انتهاء بعد الطبيعة يف البحث عن الكالم علم

وحده. الديني الفكر وسيادة الحساب، من وإسقاطه البازغ
للعقائد، ُسلًَّما إال ليست الطبيعيات أن يف تتمثل الحدوث ِلدليل املغلقة الدوائر
الذي وهو الطبيعة، يف يحيا الذي هو اإلنسان أن حني يف لإلنسان، وليس لإللهيات خادمة
والتفسري للتفهم ذاتها حد يف مطلوبة ليست الطبيعيات وتطويعها. لرتويضها يحتاج
يدلل حدوثه أنطولوجي كوجود استخدامها فقط املطلوب — إبستمولوجية كإشكالية —

هللا. وجود عىل
اإللهيات جعل مما وكأجزاء، ككل الكالمية الطبيعيات إطاَر دائًما الحدوث دليل ظل
مغَلقة دائرة يف الدفع، وزخم واملنطَلق البداية هي قبًال كانت مثلما والغاية: النهاية هي

وبالعكس. األنطولوجيا إىل الثيولوجيا من

١٩٣٨ القاهرة، العربية، اللغة مجمع ج٥، الكريم، القرآن ألفاظ معجم (معد)، الخويل أمني 12

ص٢٤٠-٢٤١.
ص٢٤٨–٣٤٥. السابق، املرجع 13
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الطبيعة وجدنا الحكمة، أو الفلسفة إىل تطوره يف العربي الرتاث مسار تتبعنا وإذا
بأنها جميًعا سلموا فقد املتكلمني. عند منها وتميًُّزا وضوًحا أكثر الفالسفة عند ومباحثها

واإللهيات. والطبيعيات العقليات الثالثة: الحكمة أقسام من قسم
إنها فصوًال. أو رسائل أو مصنَّفات لها أفردوا منهم. كل عند فروعها إىل تفرعت ثم

للحديث. محوريٍّا وموضوًعا للبحث عنوانًا أصبحت
جميًعا املتكلمون سلم فقد القديم، خلق فكرة االعتزال أهل من نفر ناقش ولنئ
لكن القضية، بهذه بالتسليم الفالسفة بدأ حادث. العالم بأن — آلخرهم أولهم من —
الذين اإلغريق فلسفة تأثري وتحت «الكندي».14 لربهان ومحتاجة نََظٍر َمَحلَّ بوصفها
مخلوق، غري قديم العالم أن أرسطو وتأكيد العدم، من الخلق ر تصوُّ عن تماًما عجزوا
إىل لجئوا العالم. حدوث قضية أُُطر مع التعامل سبل يتلمسون اإلسالم فالسفة راح
رشد ابن رفض ثم سينا»16 وابن الصفا وإخوان «الفارابي كبديل والصدور الفيض15
نسبيٍّا األنضج الطبيعية فلسفته يف ومخلوق، قديم العلم أن تبيان يف َف وأْرسَ البديل، هذا

محدثة/فيض/قديمة.17 الجدلية: الصريورة تلك يف الشامل املركب إنها حيث من
األنطولوجيا، قلب يف دائًما قابعة الطبيعية ظلت املتتالية، التوترات هذه كل يف
جوهريٍّا فرق ال أنه أي … الثيولوجيا نحو … اإللهي املتجه نحو وأخريًا أوًال املتجهة

الكالمية. الطبيعيات وبني بينها

القاهرة، العربي، الفكر دار ريدة، أبو الهادي عبد محمد د. تحقيق الفلسفية، الكندي رسائل انظر: 14
بعدها. وما ص٥، األول القسم .١٩٥٠ ط٢،

الوفاء، وخالن الصفا، إخوان رسائل بها: واالهتمام الفيض نظرية تمثل يف بالذات الصفا إخوان أرسف 15
ص٢٨٧. ،٢٢ الرسالة ج٢، ،١٩٥٧ بريوت، صادر، دار

سليمان تحقيق الطويس، الدين نصري رشح مع التنبيهات، اإلشارات الرئيس، الشيخ سينا ابن انظر: 16
الطبيعيات. الثاني: القسم .١٩٥٧ القاهرة، املعارف دار دنيا،

العراقي، عاطف د. وقارن ١٢٩٨ه، قسطنطينية، الجوائب، مطبعة والطبيعيات، الحكة يف رسائل
بعدها. وما ص٧١ .١٩٧١ القاهرة، املعارف دار سينا، ابن عند الطبيعية الفلسفة

ص١٠٣–١٣٠. الكالم، علم يف الطبيعيات الخويل، طريف يمنى د. التفاصيل: من ملزيد 17
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العربي، العلمي للرتاث املبارشة املسئولية يتحملون الذين أولئك يبقى أوًال بل وأخريًا،
التي الفلسفة دائرة خارج إبقائهم عىل مصاَدرة ثمة وكأن الطبائعيني، باسم املعروفون

االعتبار. ذي العقيل اإلسهام كل تحوي آنذاك كانت
غري الفلسفية أفكارهم كانت ولنئ ملحِدين، زنادقًة َعدُّوهم املتكلمني أن عن فضًال
ما نادًرا أنفسهم وهم التجريبية، بالوقائع أكثر الهتمامهم ربما نََسقية، وغري مرتابطة
نفسها فَرَضت الفلسفية املسائل فإن فالسفًة، أنفسهم يعتربوا أن عىل الجرأة واتَتْهم
فضًال الفلسفة.18 وتاريخ العلم لتاريخ تكمييل جزء الفلسفي إسهامهم إن بحيث عليهم،

فلسفيٍّا. وتأصيلها اإلسالمية الطبيعيات تشكيل يف دورهم تمركز عن
جابر الشهري التجريبي رائدهم َوَقَع — الهجري الثاني القرن منذ — مبكر وقت يف
مريدة، عاقلة رآها بل فيها، يشء وكل الطبيعة بحيوية الطاغي إيمانه إسار يف حيان بن
فيها، املادة دخول هو هللا، وبني بينها الفرق تأثريها. تمارس ُعلوية حية ُقًوي والكواكب
االهتمام باكورة يتصدر الذي وهو — والتنجيم الطبيعة حيوية يف جابر إفراط ولعل
اإلسالمية، الطبيعيات يف املزعج ثبوتهما إىل أدى الذي هو — بالطبيعة التوَّاق اإلسالمي

وهرمسية. غنوصية تيارات من حملته وما األوائل» «علوم دور ننىس فال
كدائرة أو َكِفئة، التميُّز يف الطبيعيون هؤالء بدأ حني الهجري، الرابع القرن يف أما
والتنجيم الطبيعة بحيوية آَمَن القرن، هذا يف الوحي حول اْرتََسَمْت التي الدوائر من
الكبري بامُلْلحد املتكلمون بَه َلقَّ الحماس. باِلَغ إيمانُه وكان الرازي، بكر أبو العاِلم الطبيب
وهم كامًال»19 تبنِّيًا الحرَّانيِّني َمْوِقف «تبنى أنه والحق اإلسالمية، الروح عن الخارج
يف وتغلغلت والبرش، والحياة والطبيعة هللا، تجسيم إىل انتهت َحرَّان، يف ظَهَرْت مدرسة
الجابري عابد إليها ويَنِْسب سينا، وابن الصفا وإخوان الكندي بها تأثر اإلسالمي. الرتاث

Roshdi Rashed, Concievability, Imaginability And Provability in Demonstrative Rea- 18

.soning, in: Fundamenta Scicntiae, Vol. 8, No. 3-4. Brazil 1987. pp. 241–256. p. 242
القاهرة، الثقافة، دار العرب، عند وفلسفتها الرياضيات، يف الخويل، يمنى يف العربية الرتجمة وانظر

ص٧٣. .١٩٩٤
دي ويقول ص١٢٩، .١٩٩٣ ط٦، بريوت، العربي، الثقايف املركز والرتاث، نحن الجابري، عابد محمد 19

نََعتَه كما ُمْلِحًدا يَُكْن لم إِذَْن فهو الدْهِريِّني، جبهة منها جبهة: من أكثر عىل يحارب كان الرازي «إن بور:
الطبي: البحث منهج الغني، عبد لبيب مصطفى د. وإيمانه: الرازي عن النبيل الدفاع انظر املتكلمون.»

ص١٩٥–٢٣٠. ،١٩٩٦ القاهرة، الثقافة، دار الرازي، بكر أبي عند العلم فلسفة يف دراسة
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إىل البيان انتقال إىل ْت أدَّ وغنوصية هرمسية عنارص من املرشقية الفلسفة َحَمَلتْه ما
العرفان.

املعجزات مثلهم أنَْكَر الحرانية. الفلسفة لتلك تمثيل أَْكَمل الرازي يكون ويكاد
النفس تطهري طريق عن الُعلوي، بالعاَلم االتصال إمكان يف سواسية الناس ألن والنبوة؛
والزمان، النفس، أو والصورة الهيويل، الخمسة: بقدمائهم وقال املحسوسات، ومفارقة
مستحيل. العدم من والَخْلق قديٌم، ُمتَنَاٍه ال وكل متناهية، ال كلها والحركة. واملكان،
األصول ذات الفيض نظرية ر يَُسخِّ الرازي إن الهيويل. إىل النفس اشتياق من َحَدَث الخلق
يديه وعىل عموًما، عرصه يف — الطبيعية العلوم مُلنَْجزات النسبي التطور لكن املثالية،

أكثر. يٍّا مادِّ توجيًها الفيض نظرية توجيه من مكَّنَه — خصوًصا
الفالسفة. طريق سوا وتََلمَّ املتكلمني، طريق عن العلماء هؤالء ابتعد عامة، بصفة
وعىل ُمْلِزمة، غري وبصفة عموًما األرسطية مع وساروا والفيض، فيثاغورث عن تََولَّْوا
عنايتهم وكانت آثار، من عنها يَنُْجم وما املادية بالوقائع كان اهتمامهم أن من الرغم
والنفس والعقل الطبيعة «جاَوُزوا جميًعا فإنهم املادية، وظواهرها الطبيعة بدراسة فقط
تتجىل الذي الحكيَم الصانَع أو األوىل العلَة فجعلوه هللا، ذات إىل وارتَقْوا أبحاثهم، يف
الثيولوجية الدائرة ونفس اإللهي التوجه نفس مخلوقاته.»20 يف إحسانه ويتمثل ِحْكَمتُه

األنطولوجية.
ماهية من ْقَت تحقَّ إذا بأنك خالًصا هندسيٍّا مبحثًا — مثًال — البريوني فيستهل
مركز بني وما واملوزون، وامَلِكيل املزروع ومقدار والكمية األجناس نسبة تَْعِرف الهندسة
الطبيعية املعالم من بها التدرب بواسطة ترتقي «ثم … منه املحسوس أقىص يف العالم

اإللهية.»21 املعالم إىل
الهجري الرابع — العطاء الباذخ القرن ذلك يف للبريوني املعارص الهيثم ابن ولعل
أن عىل ويربهن املتكلمني، طريق يَْرُفض لنلقاه الطبيعية. العلوم موقف يمثل َمْن خري —
املستمر للخلق يخضع لكنه أبدي، أزيل قديم فالعالم فاسد، عندهم العالم حدوث دليل
يََزْل لم هللا أن قىض َمْن َغَلِط إبانة يف «مقالة الهيثم والبن — رشد ابن رأى كما تماًما —

ص١٢٨. ريدة، أبو د. ترجمة اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ بور، دي. ج. 20

سعيد أحمد د. تحقيق فيها، املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتار استخراج البريوني، الريحان أبو 21
ص٣٢. ١٩٦٥ سنة القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار الدمرداش،
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وإلهي، وطبيعي ريايض إىل ثالثيٍّا انقساًما معه العلم ينقسم وأيًضا َفَعَل» ثم فاعٍل غري
هي التي الطبيعية األمور َعَمل إىل يُوَصل وباملنطق به «فإن الهندسة ِعْلم َفْضل وعن
هللا ِحْكمة عىل بذلك ويُوَقف اإللهية، األمور علم وإىل وأسبابها، وِعَللها ومبادئها الحكمة،
تعاىل، اإللُه الباري بذلك فلزم بينهما، وما واألرض السماء هينة يف — ِذْكُره تعاىل —

خبريًا.»22 قادًرا حكيًما

وَحَدب صوب كل من اإلسالمية بالطبيعيات األنطولوجية الثيولوجية الدائرة تحيط هكذا
َحْمَلهم هذا يُِعْق لم فيه. أنفِسِهم الطبيعيني جهود انَْصبَّْت حتى اإللهي، امُلتََّجه يف ِلتَنَْصبَّ
رسل برتراند أشار كما — العلمية بحوثهم ألن الوسطى؛ العصور طوال التجريبية لِلواء
أنهم أي العلمية؛23 األنساق عن فضًال الكلية، القوانني دون الجزئية بالوقائع اتََّصَلْت —

ينبغي. مما أْكثَر تجريبيني كانوا
اإللهيات، قبل الفالسفة وَضَعها املتكلمني، اهتمام بؤر من بؤرة الطبيعة كانت
مما األلوهية، نحو متجهة حال يف كانت ولكنها لها، املتكرسون الطبائعيون ظهر ثم
مجال هي التي … املعرفة نظرية عن وبعيدًة الوجود، نظرية يف قابعًة الطبيعيات جعل
ولهذا … تاريخيٍّا تواصًال لها يَُقدَّر لم لهذا اإلنسانية؛ والفعالية والصريورة التنامي
واإلمبرييقية العلمية جهودهم واقترصت علمية، أنساق بصياغة الطبائعيون يُْعَن لم أيًضا
الجهود هذه كانت — معروف هو كما — ولكن الجزئية، القوانني صياغة عىل الجادة

العلم. لحركية التاريخي التواصل بحكم الحديث، العلم لنسق رضورية مقدمات
يف املعريف القطع استَْوَجب وإن — اإللهي امُلتََّجه أن إىل اإلشارة تَْجُمل وأخريًا،
الوسيط. العرص ذلك يف اإلسالمية للطبيعيات الخاصة املالمح َصنََع فإنه — هذا عرصنا
إىل لة امُلَعدَّ أرسطو مادية مع وال املتطرفة، ُسْقَراِطيِّني الَقبْل مادية مع انساقت هي فال
أيًضا واألفلوطينية، واألفالطونية الفيثاغورية من استفادتها من الرغم وعىل املدى، آخر
الوجود من الطبيعي العاَلم تَْحِرم مثالية فلسفات فهذه املدى. آخر إىل معها تَنَْسْق لم

.١٩٩١ القاهرة، نارش، بدون ريدة، أبو الهادي عبد د. تحقيق الحكمة، ثمرة الهيثم، بن الحسن 22
ص٣٣.

Bertrand Russell, The Scientific Outlook, George Allan & Unwin, London, 1934. 23

.p. 21-22
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أما استقالله، من تَْحِرمه قد اإلسالمية. الفلسفة تفعله أن يمكن ال ما وهذا املوضوعي،
أن ح يَُوضِّ مما اإللهية. للقدرة متعنٌي فعًال الطبيعي العاَلم ألن فكال؛ املوضوعي وجوده
تصوراتهم إطار يف هذا كل لكن اليوناني، الرتاث وتسخري استغالل يف أرسفوا العرب

الحضارية. وثوابتهم
استوعب الطبيعي، العالم إىل النظر يف مستقالٍّ تياًرا اإلسالمي العربي الرتاث وكان
انتقاء َمْحَض يكن لم أَْشَمل، َجَدِيلٍّ َمْرَكب إىل وتجاَوَزُهما املادية/املثالية، الطرفني: ذينك
الطبيعي، الفكر تطور طريق يف خطوًة كانت بل الرشيعة. مع لهما توفيق أو بينهما،
َفَرَضتْه الذي الالهوتي ِهها وتوجُّ املثايل، إطارها عن تخرج أن دون تَْقَطعها كيف َعَرَفْت

العرص. ظروف
َخَلَقت التي القوة َمواطن عن أبان قد يكون أن املقتضب العرض لهذا نرجو وأخريًا
ُعرضًة كان ملاذا تَُربِّر التي الضعف َمواطن عن أَبَاَن مثلما الزاخر، العربي العلمي الرتاث

وخارجية. داخلية عديدة عوامل بفعل واالنحسار للتوقف
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الثالث املبحث

لكيمياء املعرفية1 األبعاد
حيان بن جابر

الحي التعامل عليه َفَرَضْت — لإلنسان اإلمبرييقية امَلناِشط أعرق — الكيمياء لعل
أن منذ اتها، متَغريِّ واستقراء بشأنها، الحواس لشهادة واإلنصات واستجوابها املادة مع
والفخار الزجاج قبيل من العملية احتياجاته تدبريُ السحيقة العهود يف عليه لزاًما كان
هذه كانت … واألدوية للعقاقري البدائية واألشكال والعطور الخمور وتقطري واألصباغ
النظري اإلطار من الكيمياء اقرتبت ثم نظري، أساس بال عملية ِحَرًفا الخام البدايات
الُحْلم القديم باإلنسان استبد حني فيها التأليف وبدأ طبًعا، املهوشة امَلْعِرفية واملنظومة
الجهد سياق ويف الرسيع، الثراء بُْغيَة ذََهٍب إىل الخسيسة املعادن بتحويل الجامح
املواد طبائع بشأن املعارف من هائل رصيد تََخلَّف الُحْلم هذا لتحقيق والفاشل املشبوب
التاريخي السلف قطًعا لكنه وُمبَْعثَر، ُمَشتَّت طبًعا التحويل هذا وعمليات وتََحوُّالتها

وأصولها املعرفية املنظومة عنارص كل أي ،Cognitive Dimensions بها مقصود هنا املعرفية األبعاد 1
االقتصار أو الرتكيز طال التي واملنطقية العلمية املنهجية األبستمولوجية األبعاد فقط وليس وامتداداتها،
التاريخي اإلطار من يُخرجه الذي العربي العلم مع الحمايس التعامل باب من جابر، كيمياء تناول يف عليها
الطرح هذا تجاُوز هو التحديد وْجه عىل بْحثنا هدف إن مكتمًال. ُولِد ُمْعِجز أسطوري كَكيَاٍن ره ويَُصوِّ
املحدَّدة، التاريخية وظروفها املتَعنيِّ املعريف إطارها يف جابر لكيمياء وشموليًة موضوعيًة أْكثََر آَخَر إىل
التقدم َمَعاِمل فعًال يَتَتَبَّع الذي هو املتكامل املوضوعي األسلوب هذا أن نعتقد إذ عليه. وما له ما ويُْحَسب

العلم. تاريخ يف املتنامي
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علم — ذََهٍب إىل املعادن بتحويل املعني العلم أعطاف من خرجت التي الحديثة للكيمياء
مبدئيٍّا لنالحظ لكن الذهب، لُحْلم مجدًدا نعود وسوف 2.Alchemy السيمياء أو الخيمياء
إسحاق إن حتى نتصور، ما كل من كثريًا أكثر طاغية سيطرة اإلنسان عىل سيطر أنه
العقول أعظم من وواحد ُمنَاِزع، بغري وَربُّها الحديثة، الفيزياء أمري — ذاته نيوتن
يف طويًال وقتًا قىض أنه ثبت — جميًعا أعظمها ولعله بأرسه، العلم تاريخ يف العلمية
ذهب،3 إىل املعادن تحويل بها يَُحاول تجارب وأجرى الخيمياء، يف ُكِتَب ما كل دراسة
الريايض الفيزيائي نيوتن بني نَُوفق كيف للباحثني: شائًكا موضوًعا سريته وَطَرَحْت

منبسًطا. سهًال ليس العلم تاريخ إن املتعثر!4 الخيميائي ونيوتن العبقري

أو السيمياء وعلم العملية التقنية امَلناشط هما تياَريْن يف للكيمياء التاريخية األصول أْوَضْحنا، كما 2

M. P. Muir, The Story of Alchemy: The Beginings of Chemistry, انظر: األخري هذا وعن الخيمياء،
.New York. 1902

تاريخية منظورات يف: باشا، فؤاد أحمد د. ترجمة أَْشمل، منظور من الكيمياء تاريخ كروسالند، موريس 3

وانظر: ص٤٧، .١٩٩٠ ديسمرب–فرباير اليونيسكو، واملجتمع، العلم سلسلة من ٨١ / ١٥٩ العدد للعلم،
.Betty Jo Dobbs, The Foundations of Newton’s Alchemy, Cambridge, 1975

Betty Jo Dobbs, The Janus Faces of Genius: The Role of Alchemy in Newton’s Thought,
.Cambridge, 1990

Richard S. والفيزياء: الخيمياء بني للتوفيق املطروح املنظور من نيوتن لسرية التأريخ يف انظر 4
.Westfall, Never at Rest: A Biography of Issac Newton, Cambridge, 1980

تلميذًا نيوتن احتضنت التي الجامعة فهي اإلشكالية، بهذه كمربدج جامعة تنشغل أن الطبيعي من
أجل من الرياضيات كريس عن ١٦٦٩ عام تخىل الذي بارو إسحق إرشاف تحت للرياضيات ثم لالهوت
يف اعتلوه من أصغر من ويكون عمره، من والعرشين السابعة يف وهو ليعتليه نيوتن، النجيب تلميذه
بارو أستاذه أن بالذكر الجدير وإنجازاته. عمره فيها نيوتن قىض التي العريقة كمربدج جامعة تاريخ
ألن أخرى؛ مهامَّ وقبول قبوله يف نيوتن تردد إذ نندهش وال لالهوت، ليتكرس الرياضيات كريس عن تخىل

كثريًا. يراوده كان والخيمياء لالهوت التكرس
J. G. Crowther, A short History of Science, Methuen Educational, L.T.D, London, 1969.

.pp. 94–97
املجلس الفتاح، عبد بدوي ود. الخويل، يمنى بقلم العلم، قصة عنوان تحت العربية الرتجمة وقارن

الطبع). (قيد القاهرة للثقافة، األعىل
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والسبعينيات الستينيات َعْقَدي وخالل التاريخية، األصول إىل العود دائًما امُلْجدي من
لغة أصبحت حتى متزايدة،5 أهمية يكتسب الخيمياء أو القديمة الكيمياء تاريخ أََخذَ

الكيميائية.6 اللغة بتطور املتعلقة الدراسات إطار يف بذاته قائًما مبحثًا الخيمياء
تاريخ يف املصطلحات أعرق من الكيمياء، أصبح الذي الخيمياء مصطلح ومجرد
بلوتارك: قال وكما — مرص أرض إىل الفراعنة، إىل — الحضارة فجر إىل يعود العلم،
أي Chemi؛ Kemt كمي املرصيون فأسماها العني، إنسان سواد يشبه تُْربَتها سواد
أي منه؛ أتى الذي البعيد البلد باسم أَْسَمْوه العلَم ذلك اإلغريق َعَرَف ا وَلمَّ السوداء، الرتبة
دقلديانونس لإلمرباطور مرسوم يف املصطلح لهذا استعمال أول وكان كيميا،7 أو خيميا
الذي العلم كتب الكيمية، أو الخيمية أي املرصية؛ الكتب بحرق فيه يأمر ٢٩٦م عام
أصبحت أن بعد هذا وللدجل. للطمع األبواب ويَْفتح األلباب فيَْفِتن ذهبًا املعادن يُِحيل

للخيمياء». ًدا مجدَّ «العود عنوان تحت العلوم، تاريخ يف دويل مؤتمر هولندا يف ُعِقَد 5

Alchemy Revisited, Proceedings of an international Congress at the University of
.Groningen, 17–19 April, 1989 Groningen, 1990

مثًال: انظر دائًما مطروح للكيمياء تاريخي كأصل بالخيمياء االهتمام طبًعا ولكن

K. G. Schmieder, Geschichte der Alchemie, Halle, 1832. “reissued الخيمياء تاريخ •
.Munich-Planegg, 1927”

.L. Figuier, L’alchimie et les alchimistes, 3rd edit, 1860 والخيميائيون الخيمياء •
H. Kopp. Die Alchemie in álterer und neuerer Zeit, والحديثة القديمة العصور يف الخيمياء •

.2 Pts, Heidelberg, 1866
M. P. Muir, The Alchemical Essence and The Chem- الكيميائي والعنرص الخيميائية املاهية •

.ical Elment, New York, 1894
J. E. Mercer, Alchemy its Science and Romance, الروايات واختالق العلم بني الخيمياء •

.1921
H. S. Redgrove, Alchemy Ancient And Modern, 1911, 2nd ed., وحديثًا قديًما الخيمياء •

.1922

M. Crosland, Historical Studies in the Language of Chemistery, 2nd ed., New York, 1978. 6

.Chapters 1, 2, 3
القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة العلوم، عىل املرصية الحضارة فضل ناشد، رسمي مختار د. 7

ص٦٣. ،١٩٧٣
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معروف هو وكما الحكمة، رب توت إىل املنسوب املقدس والفن املرصي الفنَّ الكيمياء
مدينة يف وذلك العظمات، املثلث هرمس اإلله هو توت أصبح الغنوصية العنارص عرب
أوَّل فيه البرشية وشهدت الكيمياء، توهج شهد الذي البطلمي العرص يف اإلسكندرية
قبور أحد يف عليها ُعِثَر التي ليدن برديات بخالف املقدس، املرصي الفن هذا يف كتابات

خالص.8 مرصي اخرتاع ى وكُمَسمٍّ كاسم الكيمياء إن طيبة.
األصل هذا إىل وكيمياء خيمياء مصطلح رد عىل الحديثة الدراسات تتفق وتكاد
األخرى التفسريات وليس الخصيبة، مرص أرض السوداء) (الرتبة كيمي الفرعوني
ما أو املعادن، وَصْهر َسبْك تعني التي Chyma اليونانية الكلمة إىل تجايف للمصطلح،
أن من العجم لالمية رشحه يف الصفدي عن الظنون» «كشف يف خليفة حاجي ذََكَرُه
يوسف هللا عبد أبي تفسري أو هللا، عند من أي إيه» «كيم العرباني اللفظ من مشتق اللفظ
الفعل من مشتق أصيل عربي الكيمياء لفظ أن وهو العلوم»، «مفاتيح يف الخوارزمي
ُمَحاًطا كان العلم هذا ألن نظًرا وسرتها، أخفاها أي الشهادَة؛ كمى ويقال يكمي، كمى
الخيمياء بخالف أخرى أسماء العلم هذا عىل أطلقوا العرب أن عىل والكتمان، ية بالرسِّ
علم التدبري، علم الحجر، علم الحكمة، اإلكسري، صنعة الصنعة، «علم منها: والكيمياء،
إىل أو البحث، منهج إىل أو املوضوع، طبيعة إىل راِجٌع األسماء هذه بعض امليزان»،

املستهَدف.9 الغرض
ويف اإلسالمية، الحضارة تاريخ يف البارز الَعَلم — خلدون بن الرحمن عبد أن بيد

جابر». «علم الشهرية مقدمته يف الكيمياء أسمى — لها التأريخ

والَعَلم األكرب اإلمام هو الهجري الثاني القرن يف الطويس األزدي حيان بن فجابر إذن
كيمياؤه تَْحِمل الوسطى، العصور كيمياء وكل العرب، كيمياء كل رحابه من َخَرَجْت الذي

J. R. Partington, A Short History of Chemistery, Macmillan & Co., London, 1939. 8

.p. 20-21
وترجمة العرب طريق عن اإلغريقية السكندرية املرصية للكيمياء أوروبا معرفة إن (ص٢٨) ويقول
علم مؤسسو هم — املرصيون وليس — العرب أن وهو خطأ: شيوع إىل أدت العربية عن نصوصها
J. R. Partington, Origins and Development of يف: املرصي الدور لتمجيد مجدًدا وعاد الكيمياء،

.Applied chemistery, London, 1935
ص٢٨. ت. د. القاهرة والنرش، للطباعة القومية الدار العرب، عند الكيمياء الغني، عبد لبيب مصطفى د. 9
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واالمتدادات املحورية التأثريات زخم نَْفِسه اآلِن ويف للطريق، شقها ووعورة البداية تََعثُّر
َشكَّل التي املعرفية األبعاد من بعض استكشاف نحاول وذاك هذا خضم ويف املستقبلية،

جابر. كيمياء هيكل وتَقاُطعها تََالِقيها
محالٍّ نفسه جابر شخصية كانت ما بقدر متقابلة، األبعاد ألن يسريًا؛ األمر وليس
مصنفاته نسبة عن فضًال وُجوَده، اإلسالم مؤرخي بعض أَنَْكَر حتى متضاربة ألقوال
غري من «إنه قائًال: الفهرست، يف النديم ابن بشدة رفضه ما وهذا إليه،10 الكثرية
كتابًا ويَُخطَّ وجسمه ويده وعقله قريَحتَه فاضل رجل يُتِْعب أن املفيد وال املعقول
موقف إذن غريبًا فليس الثقايف، سياقنا يف اإلنكار هذا حدث ولنئ غريه.» إىل ينسبه
العصور يف «الكيمياء كتابه يف (١٨٢٧–١٩٠٧) M. Berthelot برتيلو الفرنيس العالم
يَنِْسب إذ مجلدات؛ ثالثة يف ١٨٩٣ عام الصادر La Chimie au moyen age الوسطى»
إما بعده ِمْن الكيميائيني كلَّ ويَْعتَرب الكيميائية، العرب ابتكارات كل حيان بن جابر إىل

عليه. مَعلِّقني أو عنه ناقلني
به يَِصل والذي العربي، العلم عىل تََحاُمله ِمْن الرغم عىل هذا ُحْكَمُه برتيلو يُْصِدر
ال إنه حتى نفسه، جابر عىل تََحاُمله ِمْن الرغم وعىل بل العلمية، النزاهة تُجاِيف درجٍة إىل
التيني عالم َوْضع ِمْن الثمينة األجزاء أن ويزعم مؤلََّفاته، من التافه الغث إال إليه ينسب
العصور إنجازات أفضل من ويَُعدُّ الكاملة»، «املجموعة أسماه كتابًا بحوثه أَْودَع مجهول،
نصيبها فيكون الواسعة، بشهرته تتيمن حتى جابر إىل نََسبََها وأنه الكيمياء، يف الوسطى
نفس هذا عىل الرد بارتنجتون11 الكيمياء مؤرخ به َزَعَم ما نفس وهذا واالنتشار، الذيوع

املذكور. النديم ابن رد
«فحص بعنوان الشهرية إيزيس بمجلة َمقاٍل ويف ١٩٢٣ عام يف فإنه العموم، عىل
أستاذ هومليارد، اإلنجليزي العالمة ل تََكفَّ العربية»، الكيمياء يف برتيلو ألعمال نقدي

جابر محمود، نجيب زكي د. وقارن: ص٦٨–٧٥، السابق، املرجع جابر: مصنفات تفاصيل يف انظر 10
ص٢٩–٤٣. ،١٩٧٥ ط٢، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة حيان، بن

.Partington, A Short Hist … p. 28-29 11

جرب يُدعى مجهول التيني العمل ذلك مؤلف «إن فيقول: برتيلو، منحى نفس بارتنجتون ينحو وأيًضا
بارتنجتون كتابات تسود عامة بصفة الخلط.» مربر األسماء تشابه حيان، بن Jabir جابر وليس ،Geber
يف هذا املذكور، املرجع يف وكيًفا ا كمٍّ عنه كتب ما ضآلة رغم العربي بالعلم واستخفاف للعرب كراهية

الفرعوني. املرصي للدور تمجيده مقابل
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بحجج وأشياعه برتيلو خطأ بتبيان العربية اللغة يف واملتضلع كلفتون بجامعة الكيمياء
اسمه لجابر كتاب عن منقول الكاملة» «املجموعة كتاب أن مثبتًا وُمْسَهبَة، دقيقة علمية
كان ألنه الكيمياء؛ علم س مَؤسِّ لقب — جدارة عن — يستحق جابًرا وأن «الخالص»،
منضبطة، وأبحاثه جلية رؤاه وأن العقيم، التأمل عن عازًفا املعمل، يف العمل يفضل
جعلت التي هي تطبيقاتها وأن دقيًقا، علًما تكون لكي ترتفع اإلسالمية الكيمياء جعلت
بالعرفان َمِدينُون بالكيمياء املعنيني كل إن بحيث سليم، أساس عىل الكيمياء تبدأ أوروبا
القرن أوائل حتى األوروبية، الجامعات يف الكيمياء تدريس ظل لقد محمد.12 ألتباع

عام. خمسمائة قرابَة جابر، مؤلفات تدريس عىل مقصوًرا عرش الخامس
الجميع، عىل نفسها تَْفِرض املحسوب العلمي اإلنجاز ذات الناصعة العبقرية وألن
األعداء له «شهد القول: عليه حقَّ رجًال النهاية يف جابًرا نجد واألهواء، امليول كانت مهما
«ِلجابر قولته: يقول أن إىل اضطراًرا يُْضَطرُّ سواه ال نفسه برتيلو فهذا األصدقاء»، قبل
هو أرسطو أن فكما املنطق.» علم يف َقبِْله ِمْن ألرسطو ما الكيمياء، علم يف حيان بن
اإلنسانية تراث يف تََحوُّل كنقطة الكيمياء علم مؤسس هو جابًرا فإن املنطق، علم مؤسس

العلمي.

منعطًفا نفسه اآلِن ويف الكيمياء، علم تاريخ يف جذريٍّا منعطًفا حيان بن جابر يمثل إذن
تََكرَّسوا الذين الطبائعيني فئة طليعة يف إنه حيث ِمْن اإلسالمية الحضارة تاريخ يف جذريٍّا
عند العلوم تاريخ عبء لتَْحمل واكتملت نَِضَجْت التي الفئة وهي بالطبيعة، لالهتمام
عن آٍت باملثل فإنه بَْعِده، ِمْن وشعاب طرق إىل تَأَدَّى لنئ الجذري املنعطف هذا العرب.
جابر، كيمياء معها َمْت تََرسَّ التي املعرفية األبعاد تداُخل يُْدِهشنا فال َقبْله. وشعاب ُطُرق
عقالنية يونانية وسكندرية وزرادشتية وحرانية تجريبية وواقعية إسالمية شعاب بني ما

غنوصية. وهرمسية منطقية

.E. J. Holmyard, Chemistery to The time of Dalton, Oxford 1925. pp. 17–19, 42 12

عمليه: يف أيًضا يشيع ما وهذا العربية، الكيمياء وحق جابر حق يعرف هومليارد جعلت العربية اللغة
.E. J. Holmyard, The Great Chemists, Oxford, 1928

.E. J. Holmyard, Makers of Chemistry, Oxford, 1931
مجموعة حيان، بن جابر للحكيم الكيمياء علم يف مصنفات جابر: أعمال من بعًضا حقق أنه عن فضًال

.١٩٢٨ باريس، هومليارد، ج. أ. بالعربية ونرشها حققها رسائل
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الحدود»13 «كتاب يف معروض هو كما للعلوم، جابر تصنيف إىل واحدة ونظرة
األرسطي التصنيف عن فيبتعد وتضاَربَْت، جميعها األبعاد هذه تداخلت كيف يوضح
الدين علم دنيا، وعلوم دين علوم إىل اإلسالمي باملد متأثًرا العلوم ويقسم به، تأثُِّره رغم
وعلم الحروف علم إىل ينقسم وعقيل الباطن، وعلم الظاهر، علم هو رشعي إىل ينقسم
العلم إىل ينقسم املعاني وعلم وروحاني، طبيعي إىل بدوره ينقسم الحروف علم املعاني.
وإذا والهندسة، والحساب والنجوم الطبيعة علوم يضم الفلسفي اإللهي. والعلم الفلسفي
الروحاني الباطن ِعْلم يف يتجسد الغنويص الهرميس األثر نجد هنا، اإلغريقي األثر الَحْظنَا
والتي اآلن، تهمنا ما وهي — الدنيا علوم أما ُظْلَماِني. وعلم نوراني ِعْلم إىل ينقسم الذي
علم هو الرشيف: ووضيع. رشيف إىل فتنقسم — يَْستَْوِقُفنا الذي امُلنَْعَطَف جابًرا َجَعَلْت
األخرى الصنائع أو العلوم أقسام هو والوضيع: املختلفة، بفروعه الكيمياء أي الصنعة؛
يمكنه للعلوم، التصنيف أو التقسيم هذا يوضح تشجريًا إن للكيمياء.14 الخادمة الكثرية

وتَشابُكها. تَقابُلها ومدى جابر، عند املعرفية األبعاد تعدُّد مدى أيًضا ح يَُوضِّ أن

الكيمياء؛ تاريخ يف جابر منزلة به تُنَاُط الذي والعماد، والعمدة الجْوَهِر بالبُْعِد ولنبدأ
إنه حتى الحدود، أقىص إىل متألق متبلور البُْعد هذا أن والحقُّ التجريبي، املنهج أي:
املنهج يف عليه املنصوص ومبناهما بمعناهما والتجربة االستقراء ُمْصَطَلَحي يَْستَْعِمل
للحث ويقول املطلوب.»15 لألمر واستشهادها النظائر «استقراء فيقول: الحديث العلمي
وإهماله، وإياك عليه، واْعَمل ذلك فاْعِرف يتقدَّمه، َقبَْله بعلم إال َعَمَل «ال كتبه: دراسة عىل

كراوس، بول ونرش تصحيح حيان، بن جابر رسائل مختار يف: الحدود، كتاب حيان، بن جابر 13

األمري عبد د. يف: الحدود كتاب وقارن ص١٠٠–١١٢، ١٣٥٤ه/١٩٣٥م، القاهرة الخانجي، مكتبة
،١٩٨٩ القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة وتحقيق، دراسة العرب، عند الفلسفي املصطلح األعسم،

ص١٦٣–١٨٥.
بن جابر نجيب، زكي وقارن ص٢٠، األعسم السابق، املرجع يف التصنيف لهذا التخطيطي الرسم انظر 14
،١٩٨٤ بريوت، الطليعة، دار العربي، العقل تكوين الجابري، عابد محمد أيًضا: انظر ص١٠٠. حيان،

بعدها. وما ص١٩٦،
ص٤١٨. كراوس، مختارات الترصيف، كتاب حيان، بن جابر 15
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تعبًا أوًال اتعب ولكن لك، نقوله فيما الرشد لرتى والتجربة العمل يوم كل يمكن فليس
تكفي، ال َوْحَدها لكنها ُمْعتََمد، ِمَحكٌّ «التجربة اعمل.»16 ثم واعلم وانُْظر واْجَمْع واحًدا

والتجربة.» والعمل العلم مًعا: الثالثة بالعوامل الكيمياء َصنَْعة تأتي إنما
بوابة مى تُسَّ ناحيٍة يف بالكوفة عليه ُعِثَر الذي لجابر املهيب املعمل يشهد وكما
كشأن األقدمني صحائف مجرد وليس به، يعتد الذي َمنَاَطُه التجربة كانت دمشق،
هذه يف نذكر «إننا الكبري»: «الخواص كتابه يف فيقول معه، املتزامنة األوروبية البحوث
اْمتََحنَّاه أن بعد قرأناه أو لنا قيل أو سمعناه ما دون فقط رأيناه ما خواص الكتب
وقايَْسنَاه أيًضا نحن استخرجناه وما َرَفْضنَاه، بََطَل وما أوردناه، َصحَّ فما وَجرَّبْنَاه،
َوَصَل ما مهِمًال جرَّبَه، ما بعينيه، رآه ما إال يرشح ال إذن إنه القوم.»17 هؤالء أقوال عىل
املتواترة لألقوال املقاِيسة التمحيصية النظرة أن عىل والقراءة، السماع طريق عن إليه
والتعديل الجرح قواعد من َوَضُعوه فيما الحديث علماء من مأخوذًا بُْعًدا نتلمس تجعلنا
جابر: يقول الكيمياء.18 عالم يف استخدمه جابًرا لكن باطله، من الحديث صحيح لنقد

طلبه.»19 يف َفرَّْطَت إن الزم لك «الجرح
عامًلا كان دربًا كان «فمن الشهرية: قولته يقول جابًرا لنجد التجريبية، إىل ونعود
الصانع أن الصنائع جميع يف بالدربة وحسبك عامًلا، يكن لم دربًا يكن لم ومن ا، حقٍّ
الدكتور تحليالت أثبتت كما التجربة إال الدربة وما يَُعطِّل.»20 الدرب وغري يَْحِذق، الدرب
يقول إذ فيها؛ ريب ال محصلٌة وهذه جابر.21 عن الرائدة دراسته يف محمود نجيب زكي

.٣٢٣-٣٢٤ س. م. الخواص، كتاب حيان، بن جابر 16

ص٢٣٢. كراوس مختارات حيان، بن جابر 17

دار والكونية، الطبيعية العلوم مجال يف العرب: عند العلمي البحث منهج موىس، محمد جالل د. 18

ص١٣٤. .١٩٧٢ بريوت، اللبناني، الكتاب
ص٣٢٢. كراوس، مختارات حيان، بن جابر 19

ص٤٦٤. س، م. السبعني، كتاب حيان، بن جابر 20

مناهج النشار، سامي عيل د. وقارن: بعدها. وما ص٦١ حيان، بن جابر محمود، نجيب زكي د. 21

ط٣، بريوت، العربية، النهضة دار اإلسالمي، العالم يف العلمي املنهج اكتشاف اإلسالم: مفكري عند البحث
ص٣٣٧–٣٤٥. ،١٩٨٤
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آخره إىل لِه أَوَّ ِمْن الباب تَْعَلَم أن ويِحقُّ تعلم، حتى تعمل أو تَُجرِّب أن «إياك جابر:
العلم.»22 كمال التجربة يف فيكون لتجرب تقصد ثم وِعَلِله، تنقيته بجميع

الرجوع حتًما يقتيض الطبيعة َفْهم أن أَْدَرَك العلم، رس عىل يََدُه عاِلُمنا َوَضَع إذن
منهجيٍّا؛ مجربًا بل فحسب، مجرِّبًا جابر يكن ولم التجريب، طريق عن واستجوابها إليها
وأَْخَطر علمي، استدالل منهج يَُمثِّل كي للتجريب وقواعد أصول وضع لوجوب مدرًكا أي
مبالغة وبال وقصوراته، وحدوده التجريبي االستدالل لطبيعة جابر إيضاح األمر يف ما
يفجر وهو عرش الثامن القرن يف هيوم ديفيد أثاره ما فإن — منها نحذر طاملا —
أن سبق التجريبي، املنهج نظرية يف الزاوية حجر هي التي الشهرية، االستقراء مشكلة

الحديثة! العصور يف تََخلََّقْت التي اآلفاق مسترشًفا جابر أثاره
الظاهرة، تمثل التي الحاالت كل َحْرص االستقرائي االستدالل عىل يستحيل إذ
كل يحكم َعامٍّ ٍّ ُكيلِّ قانون إىل منها وينتقل للظاهرة، نماذج هي جزئية بأمثلة فيكتفي
لم ما عىل والحكم التعميم مربر عن متسائًال هيوم فتوقف املماثلة، والوقائع الحاالت
هي الكونية العلية كانت وإذا شاهدناها؟ التي للحاالت مطابق أنه أَْدَرانا َمْن نشاِهْدُه،
هيوم انتهى السؤال، هذا عىل منطقية إجابة هناك ليس وألنه بها؟ أتينا أين فِمْن األساس،
هي عادة، عىل مفطورة اإلنسانية فالنفس سيكولوجيٌة، عادٌة االستقرائي التعميم أن إىل
االستقرائي أو التجريبي فاالستدالل إذن كثريًا، تََكرَّر إذا سيما َالَحْظتَه، ما حدوِث ع تََوقُّ
جم، وجذر ومد توترات إىل أَدَّت الهيومية الثورة وهذه منطقي، رسوخ أي ذا البتة ليس
معرفة كل أن هي األوىل: تسليًما: العلم فلسفة بهما تَُسلِّم َلتنَْي مَحصِّ نجد النهاية ويف
العقل أو واالستنباط االستقراء أن والثانية: يقينية، تكون أن يستحيل احتمالية تجريبية
العلمي. املنهج نظرية يف مًعا يتآزران واملالحظة، الفرض أو والدماغ اليد أو والتجريب،
كما الترصيف» «كتاب سيما ال جابر، نصوص يف مرتسمة الخطوط هذه وكل

سنرى.

أوضحناه الذي — الشاهد عىل الغائب قياس وهو جذريٍّا، كالميٍّا بُْعًدا نجد بدء، ذي بادئ
من بمزيد ح يوضِّ إنه التجريبية، املنهجية جابر نظرية عليه ترتكز — السابق املبحث يف

العرب، عند العلمي البحث منهج موىس، جالل عن نقًال هومليارد، مجموعة التجريد، كتاب يف جابر 22

ص١٢٦.
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املتاحة الوقائع من نَْفَهم تجعلنا بطريقة الغائب، عىل الشاهد من نستدل كيف النسقية
وينطبق منهجه، وُصْلب العلم وظيفة إنها جميًعا. يَْحُكمها الذي العام القانون أمامنا
من يكون التعلق هذا «إن يقول: إذ لالستدالل؛ ثالثة سبل من جابر أَْوَضَحه ما عليه
كل ممثل وأنا واآلثار، العادة ومجرى املجانسة وهي أوجه: ثالثة عىل بالغائب الشاهد
بشأن جابر قاله ما أن بَيْد كافيًا.»23 أراه ما بحسب فيه وقائل الوجوه، هذه من واحد

ومشبعان. ماثالن األوََّلنْي االستدالَلنْي لكن تماًما. مفقود — اآلثار — الثالث الوجه
«غري احتمالية لكنها صحيحة وهي األنموذج، من االستدالل فهي املجانسة أما
يقينية، َعدُّوها املتكلمني ألن لجابر؛ علمي تميُّز وهذا حال».24 كل يف ثابتة وال اضطرارية
ِفْقِهيٍّ بُْعد ِمْن جابر استفاد ربما إذن ظنية.25 رأَْوها — جابر قبل — الفقه علماء ولكن
يؤكد حال كل يف وجابر البحث، مناهج لعلم مذخور كنز الفقه أصول فعلم َضرْيَ؛ وال
محددة حاالت عىل يستند طاملا — بتعبريه ظني — احتمايل تجريبي استدالل أي أن
بعض يف بعضها املوجودات بآثار اإلحاطة «إن يقول: الظاهرة، آثار يحرص أن ويستحيل

الناس.»26 من ألحد ُمْمِكن غري أَْمر فيها ما وكليات
إال نظرية بأية األخذ من جابر يَُحذِّر الظنية، أو االحتمالية الطبيعة هذه وبسبب

دليل! أي بغري النظريات من بكثري يأخذ نفسه هو كان إن القاطع، الدليل مع
النظائر استقراء من إليه نا أَرشْ ما فهو العادة مجرى استدالُل أو تََعلُُّق أما
لقلة تبًعا — جابر يوضح كما — وقوة ضعًفا ويتفاوت املطلوب، لألمر واستشهادها
الحاالت، كل يف شوهد ما وأقواها واحدة، حالة عىل يَْعتَِمد ما فأضعفها وكثرتها، النظائر
االستدالل أن مؤكًِّدا يقينية، يعتربونها ممن وسواهم املتكلِِّمني َمْوقف جابر يَْرُفض وهنا
حتى — والتكذيب التصديق تحتمل نظرية وكل احتمايل، أو ظني حال كل يف التجريبي
لالستدالل تربيًرا هيوم جعلها التي السيكولوجية العادة تذَكَّْرنا وإذا — هو نظرياته
والحسبان، الظن من النفس يف «ملا العادة مجرى استدالل يَُربِّر جابًرا َوَجْدنَا االستقرائي،

ومماثَلة»!27 ومشابَهة نظام عىل تجري أن ينبغي األمور بأن

ص٤١٥. الترصيف، كتاب حيان، ابن 23

ص٤١٥. الترصيف، كتاب حيان، ابن 24
ص١٣٢. … البحث منهج موىس، جالل د. 25

ص١٢٨. السابق، املرجع عن نقًال 26
ص٤١٩. الترصيف، كتاب حيان، بن جابر 27
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بالعقل.»28 تُوَجد أن وإما بالحس، تُْدَرك أن إما كلها «املوجودات جابر: يقول
املعارص العلمي املنهج تأكيد تستدعي التي «توَجد» اللفظة يف التعبري عبقرية عن وفضًال
املنهج ذلك يَُؤكِّده ما نَِجُد فإننا إبداًعا، ويُبِْدعه َخْلًقا العلمي الفرض يَْخلُق العقل أن عىل
… والفرض املالحظة أو والدماغ، اليد أو والعقل، الحس — الجانبني بني تآزر من
عملته قد «وهللا العلمي: املنهج للب صياغة أَْوجز يَْحِمل يكاد الذي النافذ قوله يف —
تآزر هنا فها كذب.»29 فما وامتَحنْتُه صح، حتى عنه وبَحثُْت قبل، من وبعقيل بيدي
بوبر كارل بتعبري أو التجريبي، لالختبار تعريضه ثم الفرض عن والبحث والعقل، اليد

التكذيب. ومحاوالت االختبار الجتيازه الفرض قبول ثم تكذيبه، محاوالت
ونتصور كثريًا نشتط أن ينبغي ال التجريبية، املنهجية البلورات هذه كل ومع
أبعاد فثمة املعارصين، العلم فالسفة نظريات من األصل ِطبَْق صورًة جابر منهجية
خرافية إنها عنها يقال ما أقل أبعاٍد بإزاء كثريًا نتوقف أن ينبغي ال ربما تتداخل، كثرية
الناس «رآها» إذا الخزلج، بوادي أفاٍع قبيل من الحيس واإلدراك بالحس لحقت خزعبلية،
… فتقته اإلنسان لحم «ملست» إذا البحري األرنب وجبهة الحيوان، جميع وكذلك ماتوا،
الرتهات هذه بأمثال تَِعجُّ جابر وصفحات … واملسامتة30 والشم السمع يف هذا ومثل
راجٍع ميتافيزيقيٍّ بُْعٍد إىل اإلشارة ينبغي لكن األطفال. قصص يف حتى تنطيل ال التي
عىل دائًما مقدَّمة العقلية واملعرفة «العقل»، هو جابر عند «العلم» يجعل العرص، لطبيعة

الحسية. املعرفة
التجريبي لالستدالل ا حقٍّ الجميلة الصياغة تلك تقدير إال نملك ال وذاك هذا ومع

وتطبيًقا. منهاًجا

الكيمياء تقدم ِرسُّ والتكميم العلم، يف التكميم ألهمية جابر س تََلمُّ بالتقدير أيًضا والجدير
األعداد قولنا عىل املشتملة «الحارصة هي عنده الكمية وانضباطها، دقتها وآية الحديثة،
األوزان من واألقدار واألعداد األرطال وسائر لعدد، مخالف عدد أو لعدد، مساٍو عدد مثل
وقد طولني، أو وزنني بني عالقة هو الذي القياس عن فضًال ذلك.»31 شاَكل وما واملكاييل

ص٧٨. العرب، عند الكيمياء لبيب، مصطفى د. عن: 28

ص٣٢٢ كراوس، بول مختارات 29

ص٢٢٥–٢٢٨. الكبري، الخواص كتاب حيان، بن جابر 30

ص١٢٩. العرب، عند العلمي البحث منهج موىس، جالل د. عن: نقًال لجابر، البحث كتاب 31
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عنوانًا جعلها وقد باملوازيني، طاٍغ واهتمام تجاربه يف للميزان استخدامه جابر عن اشتهر
الجم بالعديد مرسبلة معه املوازين جاءت — أخرية وليست — أخرى مرة كتبه، ألهم
للكيمياء الدقيقة املوازيني وبني بينه فراسخ تضع والالهوتية امليتافيزيقية األبعاد من
واألبعاد باملؤثرات نذهب وأين تفصلهما، الزمان من قرون بعرشة نذهب فأين الحديثة،
وبسبب هذا، كل ِخَضمِّ يف للميزان اْلتفاته فخًرا كفاه ذهنه، يف تطاحنت التي العديدة
رواد أعظم من كراوس، بول اعتربه للبحث، أساًسا واتخاذه تجاربه يف إياه تحكيمه

فحسب. الكيمياء وليس إجماًال التجريبية العلوم
شتى: أبعاًدا بدورها تعكس التي للميزان، اآلتية املعاني جابر َم َقدَّ حال أية عىل

النوعي. امليزان (١)
مزيج. أو خلط يف الداخلة األجساد مقدار وزن وهو الكيميائيني، ميزان (٢)

العلمي. للتكميم املعارص املعنى إىل نسبيٍّا أقرب املفهومان وهذان

األربع. الطبائع عىل الدالة الحروف ميزان (٣)
املانوية. الثنائية يعادي اإلسالمي التوحيد إىل يرمز ميتافيزيقي كمبدأ امليزان (٤)

الحساب. يوم امليزان ِذْكر ِمْن ورد ما كتأويل امليزان (٥)

بني توفيًقا معها تحمل امليزان ملفهوم جابر معالجة أن كيف مالحظة ويسهل
هو ألنه عامة؛ بصفة جابر أبحاث تسم سمة، التوفيق وهذا املتباينة، واألبعاد املذاهب
عرصه، يف آَخُر عاِلم يدانيها ال القدماء، بتصانيف شاملة بمعرفة يتميز أو يَتَِّسم شخصيٍّا

ذهنه. يف جميعها تعتمل جعلها

الطبائع؟ عىل الدالة الحروف ميزان الثالث؟ امليزان ذلك هو ما ولكن
جعلت للقارئ املعريف األفق إطار يف النص مع التعامل أي القراءة؛ هريومنيوطيقية
جابر، نصوص يف املنطقية الوضعية معالم عن يبحث محمود، نجيب زكي الجيل أستاذ
التحديد أهمية من العرشين القرن يف التحليلية الفلسفة أْدَرَكتْه ما له تراءت وقد فيبدو
لقد املمكنة، العنارص أبسط إىل تحليلها ورضورة العلمية، واملصطلحات لأللفاظ الدقيق
العالم يف ما لكل مساويًا يكون أن يلزم الكالم «تركيب جابر: قول من الجيل أستاذ اتخذ
الذرية يف وفتجنشتني رسل َسبََق رائًدا جابر لَجْعل مربًِّرا وحجر.» وحيوان نبات من
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حيان بن جابر لكيمياء املعرفية األبعاد

يحمل لجابر التحلييل الوضعي التأويل هذا لعل للغة.32 التصويرية والنظرية املنطقية
للمربرات. يفتقر ال حال أية عىل لكنه قبوله، يصعب زائًدا تحميًال أو تخريًجا

رأى حتى داللتها، يف البحث وجدوى األلفاظ بقوة راسًخا إيمانًا آمن جابًرا أن ذلك
ألنه كتبه؛ أهم هو واملصطلحات، األلفاظ بتعريف فيه يعنى الذي «الحدود» كتابه أن
الرجوع دائًما ل يَُفضِّ كان إن — إليه الرجوع عىل الباحث يداوم أن َوَجَب ُمْعَجم بمثابة

متكامل. ككل جميًعا كتبه إىل
حارصة، داللة املحدود كنه عىل الدال الوجيز القول هو جابر عند العلمي الحد وكان
والنوع بالجنس تعريف من أرسطو قاله عما شيئًا للحدود تعريفه يف جابر يزد ولم
الوضوح، شديد خالًصا منطقيٍّا بُْعًدا نجد هذا ويف العام، والعرض والخاصة والفصل
اهتماُمُه كثريًا لجابر يُْحَمد إذ العلمية؛ جابر عقلية َمنَْحى عىل الداللة شديد وأيًضا
جابر منزلة تَُربِّر التي العوامل من اإليجابي البعد هذا إن املصطلح. ودقة الحدود بمسألة

العلم. تاريخ يف
الفلسفي «املصطلح األعسم األمري عبد للدكتور الجاد العمل إىل اإلشارة من بد وال
بكشاف العربي املصطلح توثيق الباحثني بدء عىل بالالئمة ينحو حيث العرب»؛ عند
هو األعسم عند الصحيح متأخرة، مصادر من وأمثاله للتهانوي الفنون اصطالحات
فلكل سينا.33 وابن والفارابي والكندي حيان بن جابر إىل بالعود املصطلحات توثيق
زمانيٍّا األول الرائد هو جابًرا أن وواضح العرب، عند املصطلح َس أَسَّ نصٌّ هؤالء من
كبري بدور وقامت ازدهرت اصطالحية لغة هو «الحدود» كتابه ألن جميًعا؛ يتصدرهم
الجيد بالتحقيق دعواه األعسم أردف وقد العرب، عن الفلسفية املصطلحات نشأة يف

.(١٤ رقم الهامش (راجع الحدود. كتاب بالطبع ومنها إليها، املشار للنصوص
لجابر الفلسفي الدور اضمحالل يف السائد االعتقاد يلغي «أن يريد بذلك واألعسم

َوَصَلتْنا.»34 التي مؤلَّفاته عىل العلمي االتجاه لغلبة الفلسفي املصطلح نشأة يف
نجد األنطولوجيا، أو الوجود يف الكائن وموضوعها الكيمياء، علم إىل نحن نعود وإذ
من كثريًا تَنَاُل درجة إىل خالص فلسفي بُْعد غلبة من معاناتنا يف األعسم، قول مصداق

بعدها. وما ص١٢٣ حيان، بن جابر محمود، نجيب زكي د. 32

ص٨. س، م. وتحقيق، دراسة العرب: عند الفلسفي املصطلح األعسم، األمري عبد د. 33

ص١٤. السابق، املرجع 34
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االستدالل اه ُمَؤدَّ وبعده، قبله فالسفة يتبناه اتجاه يف جابر سار فقد العلم. هذا ِعْلِميَّة
أو األشياء طبائع تَُطاِبق اللغة أن أساِس عىل اللغة، خصائص من العالم خصائص عىل

العالم. يف ما لكل مساويًا يكون أن يلزم الكالم تركيب — ذكرنا كما —
لكل يكون أن َوَجَب األشياء، لطبائع مسايرة — جابر نظر يف — اللغة أن وطاملا
حسب معينًا تصنيًفا الحروف جابر صنف وقد الطبائع، هذه من يقابله ما حرف
طبيعة عىل حرف كل يدل بحيث (… قرشت صحفت كلمن حطي هوز (أبجد ترتيبها
ق»، م ط ه «أ الحرارة: عىل يدل إذ اسمه! حروف مجرد من اليشء طبيعة فتُْفَهُم معينة،

إلخ. … ي» «و الربودة: وعىل
وتفاصيل والطبائع، الحروف بني التساوق هذا تفاصيل «الترصيف» كتابه ويف
ترصيف من يستفيد إنه فيه.35 الزائدة الحروف من املادة اسم نَُجرِّد أن بعد استنباطه
عىل الدالة الحروف ميزان هو وذلك الكيماويني، ترصيف إىل منه ليخرج النحويني

الطبائع.
يه يَُقوِّ عونًا َوَجَد ربما — الحرف بقوة بل اللغة بقوة ال — الوجودي التمازج وهذا
العربية الحضارة تََمْحُور ثَمَّ ومن القرآني، الحدث لَُغِويَُّة هو خالص إسالمي بُْعد يف

البرشية. تاريخ يف له مثيل ال إبداًعا هذا يف وإبداعها اللغة علوم حول
السواء، عىل العلم وروح اإلسالم ُروَح تجاَوز حتى كثريًا، هذا يف اشتط جابًرا أن غري
طبيعة مفتاح وأنه ذاته، حد يف الحرف وداللة بقوة اإليمان إىل األمر به انتهى رأينا؛ فكما
عليها اتفق اصطالحية مسألة بأرسها اللغة أن ناسيًا األربعة، األشياء طبائع أو اليشء،

البرش. من قوم
وهو أال السواء، عىل إسالميٌّ وال عقالنيٌّ ال غنويص مرشقي بُعد يتجىل هنا وها
العلوم كل هي سبعة علوٍم من واحًدا واعتربه كثريًا، جابر به اهتم الذي الطلسم، ِعْلم
وعلم (الكيمياء)، الصنعة وعلم الطب «علم وهي: — الكونية العلوم كل باألحرى أو —
علم وهو كله: الطبيعة وعلم العلوية، الكواكب استخدام وعلم الطلسمات، وعلم الخواص،
جميًعا عنها دونًا الطلسمات وينعت الكائنات»، تكوين علم وهو الصور وعلم امليزان،
يعد لم أي فيه.»36 واملتكلمون أهله هذا زماننا يف الباطل العظيم األكرب «العلم بأنها:

بعدها. وما ص٣٩٧ كراوس، مختارات الترصيف، كتاب حيان، بن جابر 35

ص٤٧-٤٨. الفعل، إىل القوة يف ما إخراج كتاب … جابر 36
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فروعه إىل العلوم هذه من علم كل تقسيم يف حيان ابن يرشع حني ولكن فيه، يفهم أحد
يف املطروحة املعرفة البنية بكل علًما الرجل هذا أحاط كيف يبدو أصوله، عن ويتحدث
إنه عنه: قيل حتى آنذاك. املطروحة العرفان مجاالت كل تصانيفه غطت وكيف عرصه،

ُطرٍّا. الوسطى العصور علماء أعلم
أبلونيوس هو الذي بليناس» رأس عىل «األحجار كتابه الهامة جابر أعمال من
أيًضا.»37 َخْلقها قدر عىل مختلفة موازين للطلسمات «إن قوله: إليه ويُنَْسب السكندري،
والطلسم العجب، من أعجب َشَطط يف الطلسمية املوازين هذه رشح يف جابر ينساق ثم
عىل كُربهان جابر ويخربنا األربع، الطبائع عىل الدالة الحروف ميزان إىل املؤدي البعد هو
العظيمة قدرته عىل يدل وهذا «مسلط»، فيصبح اسمه نَْعكس أْن «الطلسم» علم فاعلية
تقابالت عن البحث يف تتلخص التي امُلْلِغزة بأساليبه والكائنات األشياء عىل التأثري يف
فقط وليس الحية املخلوقات تحويل إمكانية إىل الطلسم علم ليصل وتََواُفقاتها، األشياء
التحويل، هذا كيفيات أو كيفية من بعًضا جابر ويرشح بل البعض، بعضها إىل املعادن
رأس إىل شيخ عقل أو رجل جسم إىل جارية وجه نضيف كأن البرش. تركيب وأيًضا
ودْع «التجميع»، جابر كتاب يف هذا إىل املؤدية والتجارب العمليات وتفاصيل طفل!
بالعقيدة يَِدين رجل «التجريبية» الرتهات بهذه يقول فكيف العلمية، الروح اآلن عنك
التوصيفات هذه إن الكاملة. املسئولية — وبدن كروح — إنسان كل ل تَُحمِّ التي اإلسالمية
تجريبيٍة وأساليب شتى مذاهب بني ومتجوًال ومفًرسا شارًحا جابر فيها يستفيض التي
هنديٍّ ببعٍد الزعم تربر واملخلوقات آدميني البني تجميع وإعادِة وتركيِب ِلُصنِْع مختلفة
قيل: فقد اإلسالمية، العقيدة صحيَح تخالف كانت ولنئ التناسخ، عقيدة هو تفكريه، يف

بها. أخذوا الشيعة غالة من نفًرا إنَّ
هذه كل ُمنَْطَلق هي األربع الطبائع عىل الدالة الحروف ميزان أو الطلسم علم إن

الرتهات.

جابر كيمياء محور هي الكائنات جميع عنها نشأت التي األربع الطبائع فكرة لكن
عميَدها، جابٌر كان لذلك بأرسها؛ القديمة للكيمياء بالنسبة هكذا وهي وعمادها، وعمودها
وجدنا الِحَقِتها، إىل مؤدية خطوة العلم مراحل من مرحلة كل أن االعتبار يف أخذْنا وإذا

ص١٢٩. بليناس، رأي عىل األحجار … جابر 37
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الكيمياء؛ علم منطلق هي األربعة العنارص أو الطبائع فكرة يعتربون الكيمياء مؤرخي
منها ن تَتََكوَّ التي األولية املواد هذه وامُلَركَّبات، العنارص إىل تطورت التي البدء نقطة ألنها

األخرى.38 املواد كل
الفيلسوف عن أََخذَها الذي أرسطو إىل تعود إغريقيًة، الفكرة هذه تعترب ما عادًة
الفلكي العالم مع خصوًصا املحدثة، الدراسات لكن أنبادوقليس. سقراطي القبل الطبيعي
اإلغريق وأخذها مرصي، أصل ذات األربعة الطبائع فكرة أن أثبَتَْت «أنتونيادي» األثري
األمهات أوائل يسميها وكان حيان، بن جابُر طاٍغ ِبيَِقنٍي أخذها ثم الفراعنة.39 عن
فاعلتان. طبيعتان والربودة الحرارة واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة وهي البسائط،
أربعة عنارص تكوَّنَْت أزواًجا تفاُعلهما وِمْن منفعلتان، فطبيعتان واليبوسة الرطوبة أما
أو — الهواء يكون بالحرارة والرطوبة النار، يكون بالحرارة اليبوسة فانفعال أولية.
يكون بالربودة والرطوبة — األرض أو — الرتاب يكون بالربودة واليبوسة — البخار
والهواء النار األربع: األولية املواد لهذه وافرتاًقا ًعا تََجمُّ يكون أن يعدو ال جسم وكل املاء،
غلبة إىل راجًعا معينة بطبائع اتصافها يكون ثَمَّ ومن متفاوتة، وبنسب واملاء، والرتاب
مثًال: جسم. كل يف مضمرة األربع الطبائع أو األربعة، العنارص لكن السائد، العنرص
لكن بارد، رطب ظاِهُره والزئبق رطب، بارد باطنه لكن يابس، حارٌّ ظاِهُره الحديد

وهكذا. … ويابس حار باطنه
بعضها تحويل جاز لذلك واحد؛ أصل يف تشرتك جميعها األشياء أن هذا كل معنى
الطبيعة أن عىل بعضها، إىل األشياء ل تحوِّ إذ الطبيعة؛ َعَمل هو وهذا بعض، إىل
الصنعة طريق فَعْن الكيميائي أما السنني، آالف التحويل هذا يف تستغرق بتلقائيتها
وتجاربه املتدبر بتعمده أي … التكنولوجيا) أو (التقانة والتدبري الكيمياء)، أو (العلم
حيان، بن جابر كيمياء كل كانت هذا عىل وجيز. زمن يف التحويل هذا إنجاز يستطيع
محور حول تدور — الحديث ْرنا َصدَّ كما — الوسطى العصور كيمياء أو خيمياء وكل
الخسيسة املعادن تحويل وبالتحديد بعضها، إىل العنارص تحويل محاولة هو أسايس
الذي الفالسفة حجر اكتشاف أكثر: وبتحديد ذهب، إىل والحديد … كالنحاس الرخصة

ذهب. إىل التحويل هذا يستطيع

.J. R. Partington, A Short History of Chemistery, p. 13 38

.٦٤ ص٣٨-٣٩، العلوم، عىل املرصية الحضارة فضل ناشد، رسمي مختار د. 39
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يف الحديد بغمس أنه منها التحويل، هذا بإمكانية القدامى غرَّت عديدة ظواهر ثمة
ويرتسب األحمر بلونها الكربيتات فتنفرد النحاس محل الحديد يحل النحاس كربيتات
الرصاص كربيتات بتسخني أيًضا ومظهره، لونه فيتغري الحديد، سطح عىل النحاس
العظام، رماد من مصنوعة بوتقة يف نَت ُسخِّ إذا مادة وتتخلف كربيتية، رائحة تتصاعد
نسبة عىل يحتوي الرصاص كربيتيد خام أن وذلك الفضة؛ من صغرية كرة تظهر
الكربيت أكسيد ثاني غاز مادتني: إىل يتحول الهواء يف وبتسخينه الفضة، من ضئيلة
يتطاير البوتقة يف الرصاص أكسيد وبتسخني الرصاص، وأكسيد الكربيتية، الرائحة ذي
إال يبقى وال الباقي، الجزءَ — كالسيوم فوسفات ألنه — العظام رماد ويمتص جزء،
التغريُّ شاهدوا فقط العلمي، التفسري هذا مثل الخيميائيون يُْدِرك لم وبالطبع الفضة.40
الذي والشعوذة الدجل طوفان عن النظر وبرصف بغايتهم، فآمنوا السطح، عىل البادي
أو الخرافية، بالتهاويم َعَمَلُهم — امُلْخِلُصون — الخيميائيون بَرََّر فقد امليدان، هذا اقتحم
يف أرسطو نظرية هي خالصة، إغريقية تُه ُحجَّ كانت لجابر وبالنسبة الفلسفية، بالدعاوى
واملعادن والفضة بالفعل، ذهبًا جابر عند الذهب فكان بالفعل، والوجود بالقوة الوجود
القوة يف ما «إخراج كتابه فتصدر الفعل، إىل القوة إخراج الكيميائي ومهمة بالقوة ذهبًا
يف (واملذكورة كراوس بول ونَرشها َحها وصحَّ اختارها التي رسائله مجموعَة الفعل» إىل

الدراسة). هوامش
املصادر.41 معظم تذهب كما إغريقية، ذاتها ذهب إىل املعادن تحويل فكرة هل ولكن
بالرتاث املرصي الرتاث فيها يمتزج التي اإلسكندرية لكيمياء الرئييس امَلْلَمَح كانت لقد
املبدأ لهذا ويُْرَمز واحد» يف «الكل هو خالص مرصي الفلسفي جوهرها ولكن اإلغريقي،
إىل ويعود دائرة، هيئة عىل نفسها حول فتلتف ذيلها تَْلدَغ التي بالحية الشهري املرصي
أو َقْوٌل إنه الكل.» أتى خالله ومن الكل، هو «الواحد وقوله: كيمي املرصي الفيلسوف
امُلْرِشدة، الهادية الخيمياء مبادئ أعظم من وكان للمادة، النهائية الوحدة عن يَُعربِّ َمبْدأ

الصواب.42 من كبري َقْدر عىل يبدو — الذرة جسيمات تكشف بعد — فقط واآلن
نستطرد أن يمكن َمذْهب، ُكلَّ القدامى أحالم من السخرية بنا تذهب ال ولكي
السنني عرشات منذ تََمكَّن قد دمبسرت األمريكي العاِلم أن ذلك الحديث. العلم إىل قليًال

ص٢٦-٢٧. ،١٩٥٠ القاهرة، املعارف، دار وخلفاؤه، حيان بن جابر فياض، محمد محمد 40

.A. P. Hokins, Alchemy Child of Greek Philosophy, New York, 1934 مثًال: انظر 41
.Partington, A Short Hist. of Chem., p. 25 42
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إطالق يف تتلخص والتي النووية، التعامالت بعض بواسطة ذََهٍب إىل الزئبق تحويل من
الذهب ُمنِْتًجا «٨٠» بشحنته الزئبق نواة من بروتون لطرد كبرية طاقة ذات بروتونات
الثراء يف الخيميائيني وسائِر جابر أََمل ق يَُحقِّ ال هذا إن ا حقٍّ 43.«٧٩» نواة بشحنة
لتكاليف ُمَضاَعَفة أضعاف ا، جدٍّ باهظة والتكاليف ضئيلة كميات الناتج ألن الرسيع؛
أن لنا لتوضح اآلن وهي نظرية، علمية قيمة له أن إال الطبيعي. الذهب استخراج
وتَْفتَح الَخَلف تُْلِهم فإنها — عاجزة أو جامحة كانت مهما — َلف للسَّ العقلية الطموحات
حلقات تواتر إىل النهاية يف لننتهي … لتحقيقها الطريق وتَُهيِّئ للُمْمِكنات، رحيبة آفاًقا

وَسِمينِها. ِبَغثِّها جميًعا وأهميتها العلم تاريخ

جابر َوَضَع بل أربعة، والعنارص أربع الطبائع أن بإزاء قليًال نتوقف جابر إىل وبالعود
النار يناظر الصيف أربعة، السنة ففصول بأرسه، للكون متناظرة رباعية تقسيمات
أربعة، أخالط اإلنسان بدن ويف األرض، والخريف الهواء والربيع املاء يناظر والشتاء
يناظر والبلغم الربيع، وزمانه الهواء يناظر والدم الصيف، وزمانها النار تقابل الصفراء
الرئيسية واألعضاء الخريف، زمانها األرض، السوداء تناظر ثم الشتاء، وزمانه املاء
… وهكذا األربعة، بأزمنتها األربع األخالط تقابل واألنثيان. والكبد والقلب الدماغ أربعة:
السياق يف كثريًا تناثر فيما اإلجابة حيان؟ ابن ِذْهن عىل «٤» الرقم َهيَْمَن فلماذا
فيثاغورية ِفْكَرٌة عليه سيَطَرْت والذي العربية للكيمياء السكندري األصل أي السابق؛
الفريدة. الرياضية ه َخَواصِّ بسبب املعجز الكامل الرقم «٤» الرقم تقديس مؤداها صوفية
بن جابر لكيمياء املعرفية األبعاد من كبري بنصيب اإلسكندرية كيمياء استأثرت لقد
تطويًرا بل لها، يٍّ َكمِّ تََراُكم ُمَجرََّد أو منها نُْسَخًة أبًدا تكن لم األخرية هذه لكن حيان،

الكيمياء. علم تاريخ يف جديدة ومرحلة حقيقية وإضافة
يف الكيميائية جابر أبحاث سارت ه، ُمَوجَّ وعاِمل محوري كبُْعد الذهب وبخالف
نَذُْكر ومتتابعة باقية كإنجازات ومشهودة وعلمية، وعملية واقعية إضافية أخرى مسارات

إىل العنارص تحويل وتفاصيل أسس إن الثالثينيات. منذ ودراسة بحثًا أُْشِبَع نووي، تفاُعل مسألُة إنها 43
املراجع يف ومطروح األوىل، مراحلهم يف العلوم طلبة أمام اآلن مبسوط النووي األساس هذا عىل بعضها
Raymond A. Serway, Physics, 4th edition, Saunders Collage Publishing, مثًال: للفيزياء العامة

.U.S.A. 1996. p. 1370–1372

62



حيان بن جابر لكيمياء املعرفية األبعاد

واالختزال، والتكلس والتقطري والتبلور كاإلذابة األساسية الكيمياء بالعمليات الخربة منها
تحضري أساليب وأيًضا وبسيطة، واضحة عملية بمناهج إجرائها ألساليب وتوصيفه
الرصاص (كربونات الرصاص أبيض منها إليها، تُوِصل الكيميائية املواد من طائفة
التقانة: أو التطبيقات عن أما النيرتيك. وحامض الزئبق) (كربيتيد والزنجفر القاعدية)،
لتحضري ُطُرًقا واستنبط أزرق، لونًا اللهب تُْكِسب النحاس ُمَركَّبات أن عن َكَشَف فقد
الذهبية املرقشيا من ميضء مداد وتحضري والشعر، الجلود وصبغ املعدن وتنقية الفوالذ
القرآن كتابة يف الغايل الذهب من بدًال ليُْستَْخَدم النحاس) كربيتيد أو الحديد (برييت
عن ويمنع البلل، من الثياب يقي الطالء من نوع وأيًضا الثمينة، واملخطوطات الكريم
أيًضا: ويقال الصباغة، يف األلوان تثبيت عىل يَُساِعد الشب أن إىل َل وتََوصَّ الصدأَ، الحديد
الضيم كتاب هو عليه، عزيٍز كتاٍب أْجل من لالحرتاق قابل َغرْيِ َوَرٍق ُصنْع من تََمكََّن إنه
َخلَُّصوا أنهم العرب وتاِبِعيه لجابر «هومليارد» يسجل لذلك الصادق44 جعفر إلمامه
ِوْجهة الكيمياء ُهوا وَوجَّ ساَدتْها، صبيانية وترهات غموض من السكندرية الكيمياء
ُحْكم هو فذلكم التجربة،45 تَْدَعمها التي الوقائع عماده ِعلميٍّا نظاًما وأقاموها واقعية،
سابقة خطوة كانت اإلسكندرية مدرسة بأن أيًضا َحَكَم الذي العلمي، التطور ناموس
مرص يف آنذاك املكتوبة هي الكيمياء يف معروفة كتب فأول العربية، للكيمياء وفاعلة

اإلغريقية. باللغة
بطليموس أدرك للكيمياء. األسبق املراحل أهم كانت البطلمية مرص إسكندرية ففي
هو وكما الكيمياء أهمية الثاني بطليموس فيالدلفاس، وولده (٣٢٣–٢٨٥ق.م) األول
— اسرتاتو إلدارته واْستُْدِعي اإلسكندرية يف امليوزيوم معهد أو املتحف أُِقيم معروف
حامًال أثينا من فجاء أرسطو، مدرسة — الليسيه أو اللوقيون وعميد فيالدلفاس معلم
باألحرى أو للكيمياء َصت ُخصِّ املعهد هذا يف اإلغريقي، الرتاث وأمهات أستاذه ُكتَُب معه
ل ُمبَجَّ غري ِعْلم ألنها األريض؛ الدور يف كانت وإن والتجارب، للمحاَرضات قاعات الخيمياء
محاطًة َظلَّْت الكيمياء أن مالحظة بنا ويَْجُدر الثراء.46 واستهدافه املاديات يف لغوصه

ص٥٣–٥٧. وخلفاؤه، حيان بن جابر فياض، محمد 44

.Holmyard, Chemistery to The Time of Dalton, p. 30 45

،١٩٥٩ القاهرة، املرصية، النهضة سالم، شكري أحمد ترجمة ج٢، اإلغريقي، العلم فارنتن، بنيامني 46

بعدها. وما ص٥٤
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تلك يف ومؤرخيها علمائها أهم من واحٌد والَحَظ عرش، السابع القرن حتى بالشبهات
بمواد يعملون ألنهم األفران! يف إلقائهم من بد ال «الكيميائيني بأن الرأي شيوع املرحلة
من لعديد مصدر وتجاربهم وأدران، بحرائق مغطاة عموًما ومالبسهم الرائحة، خبيثة

العامة.»47 الشكاوى
املرصي بالرتاث وتلقيحه النظري اإلغريقي الرتاث ِحْفظ اإلسكندرية َشِهَدت ولكن
مراحل أهم من واحدة املسيح، ميالد عىل السابقني القرنني يف النتيجة فكانت العميل،
والتقانة والفيزياء، والكيمياء الطب ويف الرياضيات يف وتألًقا، توهًجا وأكثرها القديم العلم
عىل الرهبان انَْكبَّ اإلسكندرية يف العلمي اإلبداع جذوة َخبَْت أن وبعد … (التكنولوجيا)
الهرمسية، الغنوصية العنارص انترشت لكن … الرسيانية إىل اإلغريقية النصوص ترجمة
كيمياء اْقتََحَمْت — منها أبعاد عىل َوَقْفنا — شتى عقالنياٍت ِلَال مرتًعا اإلسكندرية وكانت
املرياث،48 هذا كل األرضني سادوا حني العرُب تََسلَّم النهاية ففي العتيدة، التجريبية جابر
من األسايس للمشهد اآلن نَْعِرض التي الِعْلِمية ملحمتَهم لتكون ويتجاَوُزوه، ليْستَوِْعبُوه

الكيميائي. َفْصلها

أن بمعنى والرياضة، كالفلسفة هي بل كالشعر، للعرب بالنسبة الكيمياء تكن لم
ومتوالياته القبيل، املجتمع يف الوحي ونزول اإلسالم أَْحَدثََها التي العظمى الثقافية الثورة
أَْوَجَدتْها بل الحاكمة، النظم أو القيم أو الشعر طورت كما رها تَُطوِّ لم الحضارية،
نهضتهم يف َعَرُفوها ثم البتة، الكيمياء جاهليتهم يف العرُب يَْعِرف لم أجل! إيجاًدا.

مرص. فتح التحديد َوْجه عىل اإلسالمية، الفتوحات بعد املنطِلقة
معاوية بن يزيد بن خالد هو أعالمها من َعَلٍم ُل أَوَّ كان الكيمياء، العرب َعَرَف وحني
َعْرش تارًكا والعرفان، العلم ِلِعْشِقه أمية بني بحكيم امللقب ٦٢٥–٧٠٤م) (حوايل
الكيمياء بعلوم يتعلق َجَعَلُه الرومي ماريانُس يُْدَعى راهٍب يد عىل تََعلَّم لقد الخالفة،

.J. G. Crowther, A Short History of Science. p. 108 47

.٤ هامش يف املذكورة العربية الرتجمة وقارن
اليونان، وتراث اإلسالمي الفكر مطر، حلمي أمرية د. العرب: إىل السكندري الرتاث انتقال يف انظر 48

ص٧٣–٩١. ،١٩٩٦ القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة
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بنقل وأََمَرُهم العربية أتقنوا الذين مرص فالسفة من جماعة ويستحرض والنجوم، والطب
وكانت العربي، إىل والقبطي اليوناني اللسان من — الكيمياء أي — الصنعة يف الكتب
العربية الحضارة تاريخ يف ترجمة َل أَوَّ — النديم كابن الثقات يُْجِمع كما — هذه

اإلسالمية.
تجارب، وأجرى (الكيمياء) بالصنعة اشتغل للعلم، ُمِحبٍّا نفسه يف فاضًال خالد كان
وكتاب الحرارات كتاب الكيميائية مصنفاته وِمْن العرب، من فيها كتب َمْن ل وأَوَّ
وهو والفردوس الصنعة، علم يف ابنه إىل ووصيته الصغري، والصحيفة الكبري الصحيفة

عنها:49 فيه يقول الكيمياء، يف شعر ديوان

ال��ن��واِص��يَ��ا تُ��ِش��ي��ب أَْس��َواٌر ال��رم��ز م��ن نَ��يْ��ِل��َه��ا ُدون ِم��ْن ال��م��ض��روب ال��ص��ن��ع��ة ه��ي
تَ��َداِن��يَ��ا ال��وري��د َح��بْ��ل ِم��ْن ال��م��رء إل��ى ع��اِل��ًم��ا ك��ان إذا أَْدنَ��ى ول��ك��ن��ه��ا

دوًرا لشخصيته لكنَّ علمية، إضافة أو معرفية قيمة الكيميائية خالد ألبحاث ليس
العلم، هذا يف العرب أمام البوابة فتح ألنه األوىل: وعامليٍّا، عربيٍّا الكيمياء يف كبريًا حضاريٍّا
َقْدر َرَفَع ألنه وعامليٍّا العربي، العلم يف الخطري املعريف بالدور قامت التي الرتجمات ويف
أو الكسب عن الباحثني نَّاع الصُّ عىل قارصة كانت أن بعد أمريٌ، بها اشتغل بأن الكيمياء

والدجالني. املشعوذين عن فضًال الرسيع، الثراء عن الباحثني الذهب راغبي
— ماريانس وهو — خالد أستاذَ تَذَكَّْرنا إذا حيان، بن جابر به تأثَّر هل ولكن
الصنعة، علم عنه أََخذَ الذي الراهب هذا عن الراهب»، «كتاب يف يقول جابًرا َوَجْدنا

باسمه: الكتاب فأسمى

الذي مريانس عن العلم أخذ أنه عنه بََلَغِني أنه وذلك رؤيته، إىل مشتاًقا كنت
أََخذَُه حتى واألرصاد العيون عليه وَوَضَع َطَلِبه يف أَنَْفذ اليزيد بن خالد كان
مات ملا وإنما كثريًا، ذهبًا سنة كل يف يُْهِدي وكان املقدس، بيت طريق ِمْن

الراهب.50 هذا َخَلَفه

ص٥٧-٥٨. العرب، عند الكيمياء لبيب، مصطفى د. 49

ص٥٢٩. كراوس، مختار الراهب، كتاب حيان، بن جابر 50
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والعميق الحي تأثُّره فكان وجابر، خالد بني زمانية فجوة ثمة أن النص من واضٌح
جعفر هللا عبد أبي عرشي االثني الشيعي اإلمام العربية الكيمياء أعالم من الثاني بالَعَلم
كان عنهم، هللا ريض عيل بن الحسني بن العابدين زين عيل بن الباقر محمد بن الصادق
تماًما وشهرته إنجازاته َغطَّْت ثم عليه، جابر وتتلمذ الصنعة،51 يف بَاٌع له عامًلا، جعفٌر

وخالد. جعفر عىل
كتاباته معظم فيوجه جابر، نَْفس يَْغُمر كان الصادق لجعفر الشيعي الوالء لكن
سيده عن العلم تلقى أنه ويُِقرُّ «سيدي»، بلقب: إياه مخاطبًا الصادق جعفر اإلمام إىل
التبشري منها ثورية، سياسية بنزعات مقرتنة متطرفة شيعية أفكاٌر إليه وتُنَْسب جعفر،
جابر بني صلة بوجود الزعم عن فضًال عيل، ذرية من معصوم إمام ظهور بقرب
يف وهو للعلم، جابر تصور يف الشيعي البعد ُمثُوَل سبق فيما الحظنا لقد والقرامطة.
خلفاؤه يتوارثه ثم للنبي يوحي َوْحي عنده العلم مصدر فمثًال: كثيف. مثول الواقع
من بينهم وما وسيدي وَعِيلٍّ النبي ِعْلَم منها «تأخذ كتبه: عن جابر فيقول املعصومون
هكذا الساعة.»52 تقوم أن إىل بَْعُد ِمْن يكون وما كائن وهو كان مما نقًال منقوًال األوالد
إال عليه وما النبي ِعْلم إال ِعْلم ال أنه دائًما فيؤكد به، ُموًحى َلُدنِّيٌّ ُمْطَلق عنده العلم
بطبيعة الجميل العذب جابر اهتمام وراء باألئمة وعالقتهم الشيعة إطار لعل التأليف،

والتلميذ. األستاذ بني العالقة
واهتمام هوائها لطيب — الشيعة موطن — الكوفة يف اإلقامة لجابر يحلو وكان
الهرمسية النصوص عىل أَْطَلَع َمْن أول أن ماسينون املسترشق أوضح وقد بالعلم، أهلها
النصوص هذه يف الكيمياء أن فيستوجري العالمة وأباَن الكوفة، يف الشيعة غالة هم
ُقًوى يف االعتقاد عىل يعتمد كالهما الزرادشتي، إستانس كيمياء عن تختلف ال الهرمسية
أساليب بني كبري خالف ال التطبيقية، األساليب نفس ويَْستَْعمل النجوم، تأثري ويف خفية
هذه ُكلَّ رأينا الذي جابر53 بتعبري بليناس أو السكندري، أبولونيوس وأساليب هرمس
حتى دائًما جابر باسم يَْلَحق الذي الصويف لقب أن ونعتقد كيميائه، يف تعتمل األبعاد

.١٩٥٩ حلب، الكيمياء، ملهم الصادق اإلمام الهاشمي، يحيى محمد د. انظر: 51
ص٣١٥. كراوس، مختارات حيان، ابن 52

ص١٧٥. ،١٩٨٤ ط١، بريوت، الطليعة، دار العربي، العقل تكوين الجابري، عابد محمد د. 53
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إسالمي، غري بُعًدا هذا كان ولنئ بالهرمسية، تأثره ُعْمق إىل راجع مخطوطاته غالف عىل
الشيعية. هو خاِلٍص إسالمي بُْعٍد مع يَْكِفي بما تََفاَعل فقد

لكنه ذكرنا، كما املهيب َمْعَمله كان حيث — الكوفة — مركزها يف طويًال جابر عاش فقد
٧٢٠م عام حوايل وُولِد اليمن، حدود عىل أْزد قبيلة من ينَْحِدر عربي إنه إليها. ينتسب ال
ثم صابئي أصًال أنه ِعي تَدَّ حران رواية بفارس، ُطوس يف وإما بالعراق، َحرَّان يف إما

الجديد. ِدينِِه عىل عظيمة وَغرْيًَة إيمانًا وأظهر اإلسالم َدَخَل
الوثيقة ِصَلتَه — ناحية من — تَُربِّر ولعلها األرجح، هي ُطوس يف ميالده رواية لكن
بهم وَفتََك الربامكة، عىل َغِضَب حني الرشيد وبني بينه أزمة يف تسببت التي بالربامكة

اإلسالمي. التاريخ يف الشهرية الربامكة نكبة إنها ١٨٨ه/٨٠٣م. عام
فيه حاَر عضال َمَرٌض أصابها له، جميلة بجارية مفتونًا الربمكي يحيى كان
وأثارت لهذا يحيى ُدِهَش الفور،54 عىل شفاها دواءً لها َوَصَف جابًرا أن غري األطباء،
الطبيعية، بالعلوم شغًفا — والفضل جعفر — وَلَديْه نَْفِس ويف نفسه، يف الدهشة هذه
حجر برس لهم باَح جابًرا أن الرشيد هارون فَظنَّ بالكيمياء، مهتمون عموًما والربامكة
والية حتى بها مختبئًا َظلَّ الكوفة، إىل جابر ففر ثرائهم، سبب هو هذا وأن الفالسفة،

٨١٣م.55 عام حوايل هناك املنية واَفتْه حيث املأمون؛

قد لنجده الطب، علوم هو جوهري بُْعد عىل بنا تَْعُرج العالج يف املذكورة جابر وعبقرية
الصلة كانت وإذا الطب، بعلوم وثيقة صلة ذات دائًما الكيمياء وأن خصوًصا فيها، بََرع
شابه وما الحيوية الكيمياء ويف كولوجي، الفرما أو العقاقري علم يف هذا َعْرصنا يف تتمثل
تتمثل والطب الكيمياء بني الصلة كانت بل جابر؛ أيام فقط هكذا تكن لم فإنها هذا،

َوَجَدُه. أنه جابر يؤكد الذي اإلكسري يف أساًسا
هو والطب نفيًسا، معدنًا ِلتُْصِبح الخسيسة املعادن معاَلجة هي الكيمياء كانت
ألن اإلكسري؛ هو الحالتني يف العمل أساس صحيحة، لتصبح املريضة األبدان معالجة

ألف من أكثر به وَخلَّص باإلكسري، َخلََّصها أنه ويؤكد الجارية، هذه شفاء يف بتجربته كثريًا جابر يعتز 54
نفس.

ص٣٠٣–٣٠٥. الكبري، الخواص كتاب
ص٣٦–٣٩. وخلفاؤه، حيان بن جابر فياض، محمد 55
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يَنُْقصه ما إليه يُِضيَف كأْن يشء، من شيئًا العاِلم بها يُْخِرج التي الوسيلة هو اإلكسري
الحياة إكسري أما َمْعِدنًا. أو حيٍّا جسًما اليشء هذا أكان سواء عليه، زاد ما منه يَْحِذف أو
األمراض، جميع من الشايف الدواء فهو — جميًعا الخيميائيني أو السيميائيني أمل —

صينية.56 أصول إىل تعود الفكرة هذه إن ويقال
سادت التي الحيوية بالنزعة جابر إيماُن الكيمياء يف الطبي البُعد أَثَر ِمْن م وَدعَّ
النظرة هذه َظلَّْت لقد الجماد. أْشَكال أَْصَلب حتى حيٍّا يشء كل لرتى القديم الِعْلم
للطبيعة امليكانيكي اآليل بالتصور َليَْقَرتن الحديث العلم كان حتى مهيمنة طاغية الحيوية
للطبيعة اآليل التصور انهيار العرشون القرن شهد حتى الحيوية، النظرة عرص ويُنِْهي

الذرة. علوم وسائر والنسبية الكمومية «الكوانتم» نظرية وطأة تحت بدوره
رآها بل الطبيعة، بحيوية آمن القدامى العلماء من أقرانه كسائر جابًرا أن املهم
هو هللا وبني بينها الفرق تأثريها، تَُماِرس علوية حيوية ُقًوى والكواكب ُمريدة عاقلة
استخدام ِعْلم أسماه كما أو — جابر عند التنجيم علم كان هنا من فيها، املادة دخول

العلوم. كل هي أساسية سبعة علوٍم من واحًدا — العلوية الكواكب
عىل السنني، آالف عرب األرض َجْوف يف ينمو حي، كائن املعدن بأن أيًضا جابر آمن
األرض جوف يف يتكاثفان مائي، وبخار أْرِيضٌّ ُدَخان هما يْن عنُرصَ اتحاد أو تزاُوِج إثر
اختالف إىل يعود وآخر َمْعدن بني الفرق والكربيت. الزئبق املعادن: جميع أْصَيلْ ليَُكوِّنا
يتساويان الفضة ويف تام، اتزان بينهما يكون الذهب يف فيه، والزئبق الكربيت نسب
ويرى وهكذا، أكثر فزئبقه القصدير أما أكثر، كربيت عىل يحتوي والنحاس الوزن، يف
فتُعترب الحديث، الكيميائي االتحاد مفهوم إىل تطورت التي هي الفكرة هذه أن املؤرخون

الثامن.57 القرن يف ُطِرَحْت التي الكيميائية األفكار أهم من
بمعدن ليس وهو الزئبق، كربيتيد يُعطي بالكربيت الزئبق اتحاد الحال، وبطبيعة
الزئبق، كربيتيد جابر َعَرَف وقد املعادن، كل ن يَُكوِّ أن عن فضًال اإلطالق، عىل
ما ً مبدأ بل لهما، العامَّ املقصد والزئبق بالكربيت يَْقِصد ال فهو إذن الزنجفر. وأسماه

.L. W. Hull, History and Philosophy of Science, Longmans, London, 1965. p. 119 56

.Partington, A Short Hist. of Chemistery, p. 63 57
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السكندري زوسيموس عن أْخذًا األرواح، جابر: أسماه بما ُمتَِّصل لعله ميتافيزيقيٍّا،58
جديد.59 تركيب يف ثانيًة ليدخال ينفصالن وجسد، ُروح من املعادن تركيب

إىل: الكيميائية املواد تقسيم إىل جابًرا َدَفَع الطبيعة بحيوية القديم اإليمان أن ذلك
والزرنيخ الزئبق وهي: ، ِستٌّ وَعَدُدها النار عن تطري األرواح وأجسام. وأجساد أرواح
وهي: سبعة وعددها املنطرقة، هي األجساد والدهن، والكافور والنشادر والكربيت
والخارصني، والفضة والنحاس والذهب والحديد القلعي والرصاص األرسب الرصاص
معادنها يف فتختلط األجسام أما متساوية. بمقادير باعتدال، أرواحها مع تَْمتَِزج جميعها
الطبَع جسٍم كل يْعِطي أن يمكنه الكيميائي اعتدال. أو مزاج غري عىل واألجساد األرواح
يناِسبُه ما جسم كل يعطي الطبيب كذلك ذََهبًا. ليصبح ثم حاله، ليَْعتَدل يُنَاِسبه الذي
الحيوي البُعد ذلك بفضل مًدى، أبعد إىل قائم التماثل إن معافيًا. وليصبح حاله، ليعتدل
املوت وكذلك املعدن، عىل والتعليم والزواج والحمل التناسل تصورات جابر فيَُطبِّق
ال هذا بكل … فروحانية املنرية املواد أما ميتة. األرضية الغليظة املواد ويرى والحياة،
اْجتََهَد أن فكان … الكيميائي عمل عن — جابر نظر يف — كثريًا الطبيب عمل يختلف

مًعا. العملني يف هو
السنوات ذاكرة يف ماثًال ليظل َرِصنٍي، ِعْلِميٍّ بحضور جابر يحتفظ الطب، يف وحتى
دراسة يُْخِرج َجَعَلُه بالطب فاهتمامه تاله، وما العرشين القرن من األواخر العرش
والسموم وأسمائها لألبدان، إيصالها وكيفية والرديء منها الجيد السموم، عن ناضجة
هذا، يف الناجعة واألدوية منها الشفاء وكيفية األبدان، يف عنها العارضة والحوادث امُلَركَّبة
أنواع: ثالثة إىل السموم َم َقسَّ وقد توٍّا، القاتلة والسموم شفائها من امليئوس واألحوال

الفلزات). كيمياء من (أي وحجرية ونباتية حيوانية
ويف السموم، ترياق َوْصف يف البارعة العملية بقدرته اشتهر حال أيِة عىل وجابٌر
وترشيحها، الحيوانات برتكيب اعتنى كما أدوية، َف َوصَّ وقد األمراض، من العديد شفاء
وموضوعيٍّا زمانيٍّا — األول وعاِلمها العربية الكيمياء بوابة فاِتح يشء كل وَقبْل أوًال ولكنه
املجريطي، ومسلمة سينا، وابن الرازي، بكٍر أبو — التالُوَن األعالُم إِثْره يف سار —

… والجلدكي العراقي، القاسم وأبو والطغرائي، املوفق، املنصور وأبو

ص٤٨. حيان، بن جابر فياض، 58

ص١٢٢. العرب، عند العلمي البحث منهج موىس، جالل د. 59
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واستيعابها عرصه يف امَلْعِرفية األبعاد استقطاب عىل قادًرا كان إذَْن. عمالقة عقلية هو
حيان ابن بصرية نفاذ بيَّنَّا قد ُكنَّا وإذا عظيمة، أخطاؤهم العظماء والرجال وتجاُوزها،
لكيميائه املعرفية األبعاد لبعض السابق استكشافنا يكون أن نرجو املنهجية، التجريبية
بالتنجيم انشغاله رأينا فقد خيال، كل فاَقْت التي شطحاته يف للخطل تفسريًا يحمل

والبرش. املخلوقات وتركيب والطلسم
تجربة املثال: سبيل عىل منها عديدة، بلهاء لتجارب َوْصُفه أيًضا الشطحات هذه من
بأنه وَزْعمه اللون! أحمر يكون أن ل يَُفضَّ ميت، ثور من النحل زنبور بها نستخرج
اإلبراء عىل قادًرا — َوْصِفه يف ويُْسِهب — والطباع الخلقة عجيب بحريٍّا حيوانًا يعرف

الحياة. إلكسري حي بديل وكأنه األمراض، جميع من
عىل ا كفٍّ ب نَْرضِ تجعلنا التي جابر، شطحات أحصينا لو الحديث بنا ينتهي ولن
وكيفية العادة مجرى واستدالل بالدربة القائل هو بها القائل أن تَذَكَّْرنَا ُكلََّما كف،

… الرصاص وكربونات الفضة نرتات وخواص النرتيك حامض تركيب
الهجري/الثامن الثاني القرن يف العلمي العقل ملرياث عينيٍّا تمثيًال جابر كان لقد
العلم انطالقة بها بدأت التي الجبارة للدفعة عينيٍّا تمثيًال نفسه اآلِن ويف امليالدي،
ذراه أَْوج ِمْن وذروٍة النضج إىل ويصل وتطوره، نماءه — بعد فيما — ليواصل العربي،

البريوني. الريحان أبي مع
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الرابع املبحث

النابغة العاِمل عند العلمي املنهج
البريوين أيبالرحيان

٤٤٠ه رجب من ٣٦٢ه–٢ الحجة ذي من ٣
١٠٤٨م1 ديسمرب من ٩٧٣م–١٣ سبتمرب

الريحان أبي رحاب إىل مدخل أوًال:

املستصفاة البلورة إال هو ما وِقيَِمه، وُمثُله ونواميسه ورشائعه بخطوطه العلمي2 املنهج إن
محمد الريحان أبو أتى وقد علمية، عقلية بأنها تُوَصف التي للعقلية العيني والتمثيل

كشاف مع ووضعها ساخاو، إدوارد باألملانية كتبها التي الرصينة املقدمة يف مثبتة التواريخ هذه 1

Dr. C. Eduard Sachau, Einleitung Für: Chronologie حققه الذي البريوني لكتاب كمالحق وفهرس
.Orientalischer Völker, von AlBeruni, leipzig, 1923. p. xvi-xvii in

الخالية. القرون عن الباقية اآلثار الخوارزمي، البريوني أحمد بن محمد الريحان أبو
بأنه نفسه يَِصُف والذي برلني جامعة يف الرشقية اللغات أستاذ ساخاو، إدوارد املسترشق أن والحق
الثاني النصف يف بَذََل فعًال، جليل عاِلم َلُهو als Arabischer Philologie العربية اللغة فقه يف متخصص
أعماله، أهم من بَْعٍض وتحقيِق البريوني تراث عن الغيوم َكْشف يف جبارة جهوًدا عرش التاسع القرن من
َق َحقَّ البيبليوجرافية البيانات من واضح هو وكما ساخاو، إلدوارد بالفضل يَِدين بالبريوني َمْعِنيٍّ وكلُّ

موضوعه. هو هذا ألن الرشقية؛ الشعوب تقاويم عنوان باألملانية له وَوَضَع الباقية اآلثار كتاَب

ما بقدر العلوم، فروع يف واإلنجاز والكشف البحث أسلوب فهو الشامل، بمداه هنا مطروح العلمي املنهج 2
تواضع من الرغم عىل مبدعة، منهجية دراسة إال للعلم واإلضافة العلمي الكشف فليس الدرس، منهاج هو
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أعىل ليَُمثِّل اإلسالمية للحضارة الذهبي العرص أَْوج يف الخوارزمي3 البريوني أحمد بن
العلمية املنهجية أُُطر يف مصبوبة البريوني عقلية كانت فقد العلمية، العقلية بََلَغتْه َمدٍّ
الحديث باملفهوم … العلم ألهداف ومتكرسة العلم، لقيم ومتمثلة العلم، بسيماء ومدموغة
املتعني. الواقعي العالم عىل امُلنَْصب امُلَقنَّن املنهجي اإلخباري املفهوم أي العلم؛ ملصطلح
َعَلم بََلَغَها أْن نَْحَسب ال درجة إىل Scientific علمية عقلية البريوني عقلية اإلجمال عىل
استكشاف ُرْمنَا إن جيد بحصاٍد يَُعدُّ مما العرب، عند العلوم تاريخ أعالم من آخر

املنهجية. أبعادها
َجَعَلتْه التي َمَكانَتَه يَبْلُغ لم البريوني أن املبحث لهذا األسايس املنطَلق كان فقد
األملاني املسترشق وجعَلت «األستاذ»، بلقب ب يَُلقَّ الذي العربية الحضارة يف الوحيَد
عنه يقول البريوني ُكتُب بعض ق َحقَّ أن بعد (١ هامش (راجع ساخاو إدوارد العالمة
العقول أعظم ِمْن أنه بوب» «أرثر أكد كما التاريخ، َعَرَفها عقلية أَْعَظم إنه :١٨٨٧ عام
— الثقة العلم مؤرخ — سارتون جورج ونََعَت العصور، ُكلِّ مستوى وعىل امُلَفكِّرة

العلوم تعملق من األخرى الناحية من أيًضا الرغم عىل ناحية، من البريوني عرص يف الفيزيائية العلوم
قيم بلورت التي هي واملعارصة الحديثة الفيزياء زالت فال … اآلن وسواه اآليل، الحاسب وثورة البيولوجية
Max Black, The Definition of انظر: التجريب. بأسلوب اإلخبارية العلوم واختصاص العلمي املنهج
Scientific Method, in: E. Sprague & p. Tylor (eds), Knowledge and Value, Harcourt, New

.York, 1967. pp. 241–256
باكستان حدود يف اآلن الواقعة السند يف بريون مدينة إىل نسبًة «البريوني» اسم أن إىل البعض ذهب 3

وأخذ ص٤٥٩، ت. د. بريوت، الحياة، مكتبة دار األطباء، طبقات يف األنباء عيون أصيبعة، أبي ابن انظر:
العامة املرصية الهيئة ج١ اإلنساني، الفكر أعالم معجم يف: البريوني، مادة مدكور، بيومي إبراهيم د. بها:

.١١٩١ ص١١٨٩، ،١٩٨٤ القاهرة، للكتاب،
إىل بل السند، إىل بحال ينتسب ال البريوني ألن الرد؛ هذا خطأ عىل أجمعت املحققة الدراسات ولكن
«الخارجي» أي «الرباني» تعني خوارزم أهل يَْستَْعِملُها فارسية لفظة إىل يعود «البريوني» وَلَقب خوارزم،
يقول خوارزم، موطنه خارج طويًال عاش هكذا البريوني كان وقد عشريته، عن بعيًدا غريبًا يعيش الذي
قليًال، كان بخوارزم ُمقامه أن فزعم ذلك عن الفضالء بعض «سألت البريوني: لقب عن الحموي ياقوت

غريبًا.» صار عنهم غربته طالت ملا كأنه االسم، بهذا الغريب يسمون خوارزم وأهل
دراسة أيًضا هذا إىل انتهت وقد ص١٨٠ ت. د. بريوت، املسترشق، دار ج١٧، األدباء، معجم ياقوت،

.١ هامش يف عالية املذكورة باألملانية، ساخاو
.E. Sachaum sehe Ober … (1), P.xviii
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هذا البريوني يبلغ لم … البريوني» «عرص باسم امليالدي عرش العارش/الحادي القرن
وإذا … البريوني رحاب يف معامله واْستُبِْينَت أهميَّتُه َلت تبَجَّ قد املنهج ألن إال امَلبَْلغ،
هو فاملنهج العلم. مفتاح عىل يده َوَضَع قد إذن البريوني فإن هذا، إىل أُطروحتنا انتهت
متاحف يف املطاف بها يرسو قد النظريات إياه. الَولود املثمرة والقوة العلم حياة دماء
إىل يؤدي تطبيقه فإن — يتبلور حني املنضبط البحث أسلوب — املنهج أما التاريخ.
السابق، هذا ليذوي الحُقها، سابَقها ويفوق بعًضا بعُضها ح فيَُصحِّ النتائج تلو النتائج
دواليك وهكذا ما، يوًما سابًقا بدوره الالحق هذا يُْصِبح املنهجية املماَرسات توايل ومع
املنهج من أساٍس عىل أو بفضل امَلْعِريف، والتطور التقدم طريق يف ُقُدًما السري يميض …

الزاخر. الخصب البريوني عالم إىل ُمنَْطَلِقنا —
َعَرَفه الذي الفلك4 ويف الرياضيات يف العربية الحضارة علماء أبرز البريوني إن
االتصال وثِيَق دائًما الفلك وظل الرياضيات.5 من فرًعا وَعدُّوه الهيئة» «علم باسم العرب
الدقيقة «العلوم مصَطَلح وحديثه العلم قديم يف عليها يُْطَلق مجاالت وهما بالرياضيات،
أكثر إنه مقننة، منهجية البريوني عقلية أكسبت التي العوامل من هذا وكان املنضبطة»

العقلية. والعلوم للمباحث تكرًسا العربية الحضارة أقطاب
فإنه املهندسني، ء أِجالَّ من بأنه البريوني ينعتان والشهرزوري البيهقي كان ولنئ
يتقاطع بل سواهما، أو السجزي سعيد أبي أو الخوارزمي كَسَلِفه ا، ُقحٍّ رياضيٍّا ليس
ما ثم واألنثربولوجيا، والحضارات التاريخ هو آخر، قطٌب والفلك الرياضيات ُقْطب مع
والجيولوجيا الجغرافيا هي البريوني، فيها أَنَْجَز تجريبية مباحث من تقاطعهما يستتبع
الوسيط. العرص يف للعالم املوسوعي الطابع ننىس فال والصيدلة. الطب وأيًضا واملعادن

السواء. عىل البريوني تراث ويف الرياضيات يف الباحثني تلزم مسلمة هذه 4

Sayyed Hosein Nasr, Islamic Cosmological Doctrines: Conception of Nature and Meth-
ods used for its study by Ikhwan Al-safa, Al Biruni and Ibn Sina, State University of New

.York Press, 1993. p. 21
واملوسيقى، (الهيئة) والفلك والهندسة الحساب هي أساسية علوم أربعة إىل العربية الرياضيات انقسمت 5

فروع. عدة إىل منها كل يتفرع ثم والتأليف، واألسطرنوميا مطريا والجو األرثماطيقا أو
الثقافة، دار الخويل. طريف يمنى د. وتقديم ترجمة العرب، عند وفلسفتها الرياضيات يف راشد، رشدي

ص٢٥. املرتجمة، بقلم مقدمة من ،١٩٩٤ القاهرة،
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الطبيعية العلوم ثم ثانيًا، والحضارة والتاريخ يشء، كل وَقبْل أوًال والرياضيات الفلك
البريوني. علم مقاطعات هي تلك التجريبية،

باملباحث البريوني اهتمام كان كيف يتبدى حني العلمية السمة مدارج وتعلو
العلم مُلْصَطَلح عليه اتفقنا الذي الحديث املفهوم بذلك خالًصا علميٍّا اهتماًما اإلنسانية
الوجود وعىل كائن، هو ما عىل ُمنَْصبَّة وتفسريية وْصفية إخبارية علوًما يفيد الذي
الوجود، من أخرى مستويات عىل أو يكون، أن ينبغي ما عىل وليس ، املتعنيِّ الواقعي
يف علمية عقليًة — إنتاجها وغزارة ثرائها عىل — البريوني عقلية كانت املفهوم بهذا
هي التي واألدبية6 والفلسفية الدينية األبعاد أما وأهدافها. مبناها يف وهيكلها، ُصْلِبها
وروافد للعقلية، العلمي التشكيل يكتمل لكي هوامش فكانت البريوني، عند حارضة
العاِلم يكون لكي ويستلزمها يَْفِرضها للعرص الثقايف اإلطار وأن سيما ال وتُْصِقله، تَُغذِّيه

عرص. كل ويف العلمية العقلية تعميق يف خطري َدْوُرها بالذات والفلسفة بحق، عامًلا
عاَلِمه، يف رحلة إىل اآلن فسبيلنا الحد، هذا إىل العلمية السمة البريوني اْكتََسَب وإذ
اإليجاب، عن بحثنا محصلة أَْسَفَرْت وإذا القدر؟ بنفس وعقالنيٍّا منهجيٍّا كان هل لنرى
غربية، بضاعة املنهجية العلمية العقالنية كانت إذا عما التساؤل القول نافلة من يغدو
بحثها يف — أخرى ناحية من — العلم فلسفة كانت إذا ما أو وتدجينها، استريادها علينا
غربية. وأخريًا أوًال هي التي وأصوله الراهن، العلمي باملعطى فقط ملتزمة املفاهيم لهذه

علمية شخصية معالم ثانيًا:

َقتَا تحقَّ يَّتنَْي ُدرِّ لخصلتني له، وتَْكِرَمًة إجالًال اْلَهاُم تُْحنى َلَرُجٌل البريوني الريحان أبا وإن
يرفض إنه حتى العلم، أَْجل من فقط للعلم، النزيه ِعْشُقه هي األوىل: عامًلا. بوصفه فيه
بها يُْخِربنا واقعٍة حسب — الفضة من فيل ِحْمل َحدِّ إىل تصل قد التي السالطني عطايا
معتذًرا إليه، ل تََوصَّ علمي إنجاز عىل مكافأًة العطية هذه كانت إذا — الحموي ياقوت
للعلم، النزيه العشق هذا مدى هي الثانية والخصلة للمال»7 ال للعلم العلم «يخدم بأنه

الوهم بإحالة و«التعلل — يتم لم كان وإن — تمام أبي شعر رشح منها األدب، يف إسهامات للبريوني 6
واآلثار». األشعار و«مختار النظم»، معاني يف

.(٧٠ رقم الهامش (انظر ص١٢ الهندية، الفلسفة البريوني: لكتاب محمود الحليم عبد د. مقدمة
ص١٨١. ج١٧، األدباء، معجم ياقوت، 7
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وهو عاَده قد — الولوالجي ويُْدَعى — والبحث الدرس يف رفاقه من واحًدا إن حتى
إحدى عن وسأله املنية، حرشجات غالب أن إال البريوني من كان فما املوت، فراش عىل
بقوٍل البريوني عليه فَردَّ الحالة؟ تلك أيف مشفًقا: الصديق فقاَطَعُه الرياضية، املسائل
عالم وأنا الدنيا أَُودَِّع أْن هذا، «يا وهو: أال العلم، رحاب إىل تبتًُّال ِقيَل ما أَنَْفِذ ِمْن َلَعلَّه
واطمأن الصديق، معه تناقش فلما بها.»8 جاهل وأنا أخليها أَْن ِمْن خري املسألة بهذه

للطريق! َسبََقه الرصاخ أن غري عنده. من َف انَْرصَ املسألة، لتلك حسمه إىل
ًها توجُّ بحال تعني وال خالصة، منهجية قيمة البريوني عند للعلم» «العلم أن عىل
فقط الخالص العقيل التأمل َدت َمجَّ التي اإلغريق مُلثُل ُمواِصل وكأنه ُمجرًَّدا، ميتافيزيقيٍّا
أبًدا ُدها تَُحدِّ ال العلم قيمة أن فقط تعنى بل بالسادة، الالئقة العقلية املتعة أْجل ِمْن
«تحديد يف يقول فهو يشء، أي قيمة تَُحدِّد ال عنده العملية املنفعة ألن العملية؛ املنفعة
البريوني وعقلية ألجله.» العارضة املنفعة غري لليشء الذاتية «الفضيلة األماكن»: نهايات
مغلقة. كدوائر للفن الفن أو للعلم العلم تَْقبل وال تَِعي ال الواقعي العلمي املنحنى ذات
املجتمع واحتياجات اإلسالمية القيم ويَْخُدم العربية الحضارة رافد يف يَنَْصبُّ عنده العلم
القرآن تعاليم يف نَِجَدها أن يُْمِكن وبواعثه ودوافعه البريوني عند العلم وقيم اإلسالمي،
ما وكثريًا بالحق،9 هللا خلقها التي واألرض السموات يف التأمل عىل تَُحثُّ التي الكريم
البعد أن شك وال هذا، عىل الدالة الكريمة باآليات أبحاثه مقدمات يف البريوني يستشهد
األقصوصتان ُده تَُجسِّ للعلم، عشًقا البريوني شخصية يف َزَرَعْت التي العوامل من اإليماني

املذكورتان.
عن امُلثْبَت الوحيد اليشءَ يكون يكاد مبكر، نبوغ وراءه للعلم املتأصل العشق وهذا
نعلم فال فاريس، أصل من مغمورة فقرية ألرسة خوارزم يف البريوني ُولَِد فقد حداثته،10

.١٨٢ السابق، املرجع عن: 8

.S. H. Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 113-114 9

الثقافة، دار املستقبل، إىل املايض من الكالم: علم يف الطبيعيات الخويل، طريف يمنى د. وقارن:
ص١٤٨–١٥٠. .١٩٩٥ القاهرة،

ساخاو دراسة يف البريوني سرية انظر السنة: إىل انقلب ثم شيعيٍّا حداثته يف كان أنه عنه نعلم وأيًضا 10

.E. Sachau, Einleitung, pp. ix:xvi املذكورة:
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منذ معلومات من إليه يصل ما تدوين عىل وِحْرصه بالعلم َشَغفه إال نشأته عن شيئًا
الصبا. وبواكري اليفاعة

التي اإلسالمية الحضارة أعالم كل شأن العربية، اللغة علوم أتَْقَن نَِجُده ثَمَّ ومن
اللغة أي األم؛ البريوني لغة أما املبني. القرآن وهو أال الثابت محورها حول تتمركز
وهي فارسية، كثرية بمفردات َمة ُمَطعَّ الرتكية اللغة لهجات من لهجة فهي الخوارزمية
الثقافة والثقافة. العلمي واإلنتاج الكتابة لغات من آنذاك تكن لم عامية. أو شعبية لغة
وبََلَغ كليهما البريوني أجاد وقد الفارسية، ثم أوًال العربية اللغة عىل اقترصت آنذاك
وإخراجه والفرس، العرب من األهلني عىل يَِعزُّ َمبَْلًغا التعبري وسالسة البالغة من فيهما
حد أي إىل يُبنَيِّ والفارسية العربية باللغتني التنجيم» صناعة ألوائل «التفهيم لعلمه
املدح من إيلَّ أحب بالعربية الهجو «إن قوله: عنه ويشتهر وأََجاَدُهما، ناصيتَُهما تََملََّك
شأن من اإلعالء عبثًا حاولت التي الشعوبية للنزعات قوية لطمة ه فيَُوجِّ بالفارسية.»

للعروبة. والعميق العظيم بالوالء البريوني دان فقد العرب. عىل الفرس
يف البريوني قاله والداللة، األهمية بالغ ا نصٍّ نتفهم أن يمكن األسس هذه وعىل
اليونان — األمم من أمة كل أن بتأكيد واستهله الطب» يف «الصيدلة كتابه مقدمة
ثم َعَمل، أو ِعْلم يف بالتقدم موصوفة — … واملغاربة والهنود والنصارى والعربانيني

الريحان: أبو يقول

اآلخر وعىل اإللهية، القوة أحدهما عىل يَُرْفِرف توءمان، العربية والدولة ديننا
والديلم، الجيل منهم وخاصة التوابع من طوائف اْحتََشَد وكم السماوية، اليد
دام ما سوق، املراد يف لهم تنفق فلم الُعْجَمة، جالليب الدولة إلباس يف
املبني العربي بالقرآن الصلوات وتَُقام خمًسا، يوم كل آذانهم يَْقَرُع األذان
كاليدين كانوا باإلصالح الجوامع يف لهم به َويَْخُطب ا، صفٍّ ا صفٍّ األئمة َخْلف
نُِقَلت العربية لسان وإىل ُمنْثَِلم، غري وِحْصنه منفصم غري اإلسالم وَحبْل والفم،
وإن واألوردة، الرشايني يف منها اللغة محاسن ْت وَرسَ العالم أقطار من العلوم
مع مآربها يف واستعملتها واعتادتها أَِلَفتَْها التي لَُغتََها تستحيل أمة كلُّ كانت
علم بها ُخلَِّد لو لغة عىل مطبوعة وهي بنفيس هذا وأقيس وأشكالها، آالفها
إىل منتقلة ثم املكراب، يف والزرافة امليزاب، عىل البعري استغراب الستغرب
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بالعربية والهجو متكلف، ولها دخيل واحدة كل يف فأنا والفارسية، العربية
بالفارسية.11 املدح من إيلَّ أحب

وتكاُمل العلم بوحدة العاِلم إيماُن وراءه األمم، كل تراث عىل واالنفتاح التسامح
من يَْرَفع َجَعَله اإلسالمي، بالدين معتزٍّ إيمان مع هذا يتعارض ولم طريقه، يف الجهود
لتؤكد العلم موضوعية تَُعود ثم أسفاًرا، إليها تَْرَجم التي الجميلة ولغتها العروبة شأِن
عىل فينحو ذاتية. أسس عىل متفاضلة املوضوعية، الناحية من سواسية اللغات كل أن
اقتحم لكنه — العلم عن ومغرتبة غريبة هي التي — الخوارزمية لغته ويتذكر ذاته
األوىل تعلو املذكورة والحضارية الدينية ولألسباب والفارسية العربية أي الثقافة؛ لغتي

الحدود. أبعد إىل الثانية عىل

وافٌر حصاٌد ثالثًا:

اللغات أيًضا البريوني أتقن َعِشَقها، التي والعربية والفارسية الخوارزمية عن وفضًال
املراجع إىل الرجوع له َ يَرسَّ مما باليونانية.12 وألمَّ والعربية والرسيانية السنسكريتية
بدقائق امللمني غري املرتجمني أخطاء متفاديًا العريقة، الحضارات تلك يف املنَجَزة العلمية
له ت َ يَرسَّ مكينة علمية خلفيًة أعطته التي العوامل من هذا وكان املتخصصة، العلم

بعبقريته. االنطالق
وتفاعل سينا، ابن الرئيس الشيخ معارصه مع تراسل أنه أيًضا العوامل هذه من
مسائل أجوبة الرئيس للشيخ وجدت فقد الثرة، املوسوعية عقليته مع — بعنٍف —
لكن الحكمة.13 يف مفيدة أمور عىل تحتوي وهي البريوني، الريحان أبو عنها سأله
ينفي ال لكن ُمَواَصَلِته،14 عن سينا ابن عزف حتى اللهجة حادَّ كان بينهما النقاش

ص١٦٨. ت. د. مرص، مكتبة العرب، عند العلوم طوقان، حافظ قدري عن 11

مدرك أي ياب» «إستارة هي فارسية لفظة بني ما «األسطرالب» مصطلح ألصل مناقشته مثًال انظر 12
األسطرنوميا هو عندهم الهيئة ِعْلم أن ومنه نَْجم، أْي وأسطر أسطرليون، هي يونانية ولفظة النجوم،
البريوني، رسائل يف ص٦٩. الظالل، أمر يف املقال إفراد البريوني، الريحان أبو واألسطرلوجيا: والتنجيم

١٣٦٧ه/١٩٤٨م. بالهند. الدكن آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة جمعية مطبعة
ص٤٥٩. األنبياء عيون أصيبعة، أبي ابن 13

.Edward Sachau, Einleitung, p. xxxvi-xxxvii 14
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حظٍّا وأَْوالها املدنية، ظواهر أهم من وََعدَّها َقْدِرها َحقَّ للفلسفة َعَرَف البريوني أن هذا
يُْعَرف ولم الفلسفة تاريخ يف َمْوِقًعا البريوني يَْحتَلُّ وال إسهام، فيها وله عنايته، من
العلم، تاريخ يف الحق وموقعه ِعْلِمية — اتفقنا كما — أساًسا عقليته ألن أوًال: كفيلسوف؛
أرسطو بني التوسط يف «كتاب وأهمها تماًما، مفقودة الفلسفية إسهاماته ألن وثانيًا:
إسطنبول يف أخريًا وُعِثر والعقل»، الفكر و«رياضة األول» املحرك يف وجالينوس طاليس
ولكن واملعقولة»، املحسوسة املوجودات يف «الشامل بعنوان الفلسفة يف له هامٍّ َعَمٍل عىل

قاطعة.15 بصورة البريوني إىل ِنْسبَته بعد تَثْبُْت لم
عقر يف أعماله أهم من بعض أيًضا مفقود املفقودة، هي فقط الفلسفة يف كتبه ليست
العلوية» اآلثار عن «البحث قبيل من — والطبيعيات والرياضيات الَفَلك يف أي — داره
وغري السنة»،16 فصول واختالف العالم يف املوجودة السخونة أسباب صفة «يف ومقالة
القصرية.17 العلمية الرسائل من يُحىص ال ما الرجل َوَضَع فقد تماًما، مفقود كثري هذا
الرازي زكريا بن محمد بكر أبي ألعمال فهرست البريوني َوَضَع وحني
عرش وثالثة مائة بََلَغْت نفسه هو أعماله من قائمة معها ذََكَر (+٣١٣ه/٩٢٥م)18
بن عيىس سهل وأبو العراق، بن عيل كتبها عمًال وعرشين خمسة إىل باإلضافة عمًال،
خليفة حاجي ذََكَر ثم إرشافه، تحت الجييل عيل بن الحسن عيل وأبو املسيحي، يحيى
يف أعماله ذََكَر حني يَذُْكرها َلْم للبريوني، آخر عمًال عرش خمسة الظنون» «كشف يف
— وفاته عىل السابقة عاًما عرش األربعة يف أي — بعد فيما أَنَْجَزَها ألنه الرازي؛ فهرست
بخالف املصادر، هذه من أيٌّ تَذُْكرها لم أخرى مخطوطات سبعة عىل العثور تَمَّ وكذلك

للبريوني. مضمونها نََسبُوا أو آخرون نسبها أعماٍل
عمًال.19 وثمانني مئة حوايل تبلغ البريوني أعمال أن والخالصة

.S. H. Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 107–109 15

.Ibid, p. 109 16

وأبحاثه ومؤلفاته حياته البريوني: الريحان أبو الشحات، أحمد عيل يف: البريوني بمؤلفات بيان انظر 17
ص٧٥–١٠٣. ،١٩٦٨ القاهرة، املعارف، دار العلمية،

يوليوس نرشها باريس، كراوس، بول تحقيق الرازي، كتب فهرست يف رسالة البريوني، الريحان أبو 18
القلم، دار وعن ،١٩٣٥ باريس، كراوس، بول بتحقيق نرشت ثم ،١٩٢٤ عام إيزيس مجلة يف روسكا

.١٩٣٦ القاهرة،
.Nasr, Op cit, p. 110 19

78



البريوني الريحان أبي النابغة العاِلم عند العلمي املنهج

أنه حني يف الغزير اإلنتاج هذا ترك قد نَِجُده حني الريحان بأبي اإلعجاب ويزداد
مستشاًرا َعِمَل إذ بالسياسة؛ فيه واشتغل بل شديد، سيايس اضطراب عرص يف عاش
والسجن لألرس فتََعرَّض االضطراب، شديدة بدورها حياته َجَعَل مما شاه لخوارزم
استوىل عندما وذلك مؤلَّفاته، له َشَفَعْت أن لوال يُْعَدَم أن وشك عىل وكان والنفي،
قىض التي خوارزم عىل (٤٠٧ه/١٠١٧م) عام سبستكني بن محمود الغزنوي السلطان
وكان أفغانستان، حدود عىل اآلن تقع وهي ٤٤٠ه، عام ذلك بعد نَْحبَه البريوني فيها
الغزنويُّ محمود َقتََل الحكيم. الصمد عبد وأستاذُه البريونيُّ املحتَجزين العلماء من
مؤلفاته ألن رساحه؛ أَْطَلَق ثم أشهر، ستة غزنة قلعة يف البريوني واعتََقل الصمد عبَْد

علمه.20 إىل حاجة يف أنه يُْدِرك َجَعَلتْه
ولنئ عمًال، وسبعني ومائة نيًفا — ذكرنا كما — إنتاجه بلغ األجواء هذه ومع
األمر يحتاج وال البريوني، عند العلمي املنهج أبعاد تقيص يَْصُعب فليس بْعُضها ضاع
زالت فما العرب، عند العلوم تاريخ بمبحث دائًما مرتبصة فيات تََعسُّ أو إسقاطات إىل
عة املَجمَّ الرسائل أو الكربى الكتب من للبريوني واملثبَتة قة املحقَّ األعمال من الباقية البقية

للباحثني. هائًال رصيًدا تَُمثِّل الدراسة) هذه هوامش (راجع
يف متناثرة للبريوني أخرى مخطوطات من والتحقيق اإلثبات يَنْتَِظر ما بخالف هذا

إليها. البريوني بانتساب تتمسك التي اآلسيوية املكتبات ويف األوروبية، املكتبات
— أقامت التي أوزبكستان لجمهورية اآلن التابعة بخوارزم كاث مدينة يف ُولَِد فقد
جامعًة طشقند عاصمتها يف — انهياره حتى السوفيتي االتحاد من جزءًا كانت حني
اسم كاث مدينة عىل أَْطَلَقْت كما لذكراه، تخليًدا البريوني جامعة اْسم عليها أَْطَلَقْت
وتبعد — القديم جيجون نهر وهو — داريا آمو نهر شاطئ عىل وتقع البريوني، مدينة

آرال.21 بحرية جنوبي مرت كيلو مائتي حوايل

يعترب كان ألنه اغتياله؛ أو اعتقاله وحاول أيًضا، سينا ابن طارد الغزنوي محمود أن بالذكر والجدير 20

فكان الظاهرين، دعاتها من خطورة األشد الباطنيني، اإلسماعيلية دعاة من إسماعيليٍّا، الرئيس الشيخ
الغزنوية. الدولة أرايض يف اإلقامة يكره سينا ابن

،١٩٨٣ بريوت، والنرش، للطباعة الدين عز مؤسسة الصفا، إخوان مرابع يف سينا ابن تامر، عارف
.٧٦ ص٧٠،

الكاتب دار ،٧٧ رقم العرب، أعالم سلسلة البريوني، أحمد، إبراهيم إمام ود. الفندي، جمال محمد د. 21

ص٢٤-٢٥. ،١٩٦٨ القاهرة، العربي،
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رحاب يف البريوني عاش فقد الهوية. دامغ دائًما هو ليس الرأس مسقط ولكن
— رأينا كما — ودان بدينها، إيمانه وَصَدَق الذهبي، عرصها يف اإلسالمية الحضارة
وأعطاه، منه أََخذَ العلمي، َمدِّها يف وساهم أعالمها، لزمرة وانتمى لها، العميق بالوالء

سواه. عىل وآثره بلسانها وَكتََب

العلمي التواصل منهجية رابًعا:

اللفظي الزخرف عن بعيدًة كتاباته جاءت العربية للغة البريوني ِعْشق من الرغم وعىل
ملنهجية أنموذج أنها واألهم عذبة، جمالية بمسحة هذا مع وَمْكُسوَّة داع، بغري والتنميق
أو دقيقة مصطلحات استعمال طريق عن الضبط متحرية األفكار، وتسلسل التفكري
العرص به يسمح أن يمكن حد ألقىص ِعْلِمية كتابة اإلجمال عىل إنها ُمَحدَّدة. األقل عىل
ر، ُمتَبَحِّ عاِلم أنه عينيه نُْصَب واضًعا دائًما يكتب كان عاِلمنا وأن خصوًصا الوسيط،
ما بقدر ح تَُوضِّ التي األمثلة عن البعد فيتعمد العلماء، لصفوة ولكن للدهماء، يكتب ال
فيها الناظر ليجتهد املثاالت، من تصانيفي أُْخِيل «إني البريوني: يقول وتََسطَّح، ط تَبَسَّ
عىل الناس من كان ومن للعلم، ُمِحبٌّ وهو واجتهاد دراية له كان َمْن فيها، أَْوَدْعتُه ما

يفهم.»22 لم أم َفِهَم أبايل فلسُت الصفة هذه غري
ولم الغربي،23 العاَلم يَْعِرْفه فلم املنال، يسرية سهلة البريوني كتابات تكن لم هكذا
النهضة. عرص َقبَْل فيما إليها العربي العلم انتقال عرص يف أوروبا إىل نصوصه تَنْتَِقل
مع به واهتموا عرش، التاسع القرن يف االسترشاق حركة نمو مع فقط األوروبيون عرفه
تََخوُّف إىل هذا بلسنر مارتن ويُْرِجع العرشين، القرن يف العلوم بتاريخ االهتمام تنامي
ومناهجه البريوني لغة «صعوبة من النهضة وعرص الوسطى العصور يف املرتجمني
البريوني نصوص تَنْتَِقل لم لنئ ولكن مؤلفاته»24 يف الواردة املوضوعات ملعاَلجة الدقيقة

ص٢٠٧. البريوني، الريحان أبو الشحات، عن: 22

.Nasr, Islamic Cosomological Doctrines, p. 112 23

مراجعة العمد، صدقي وإحسان مؤنس حسني د. ترجمة اإلسالم، تراث (مصنفان)، وبوزورث شاخث 24

ص٢٣٦-٢٣٧. ،١٩٨٨ ط٢، الكويت، املعرفة عالم سلسلة زكريا. فؤاد د.
بمثابة َجَعَلتْه درجة إىل (القانون) سينا ابن لكتاب الواسع االنتشار بلسنر أَْرَجَع السبب هذا ولنفس
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األوروبية للنهضة التمهيد يف َدْور أيُّ له ليس أنه هذا يعني فليس آنذاك، أوروبا إىل
مبارش غري بأسلوب لكن هذا، يف دوًرا للبريوني أن شك فال الحديث. العلم ولحركة
الفلك مجال يف خصوًصا العربية، الحضارة أعالم من له والتالني التالميذ25 طريق عن
قبيل من أوروبا إىل العربي العلم انتقال مراكز مؤلََّفاتُهم مألت الذين والرياضيات،

وقرطبة.26 وأشبيلية صقلية
القضية يف ونظريات رًؤى من واملحدثني»27 للقدماء «ما جمع عىل البريوني دأب
بالرباهني يَْسِبَقه وأن بد ال الهنديس برهانه يَْطَرح حني خصوًصا للبحث، املطروحة
ونَْقد بالجدل ُموَلًعا وكان موضوعية، مقاَرنة من األمر يخلو وال قبله، ُطِرَحْت التي
مع َفَعَل فهكذا وتصحيحها. أخطائهم وتبيان له واملعارصين عليه السابقني العلماء
وأرشيمدس وبطليموس البرصي، الحسن وأبي سنان بن وإبراهيم قرة بن وثابت الكندي
وَديَْدنُه معروفني. غريُ أصحابُها نظرياٍت ح ويَُصحِّ يَنُْقد كان كما وغريهم، … وإرازموس
ويقيمه عنه، ُكِتَب ما بكل يُِحيَط أن بعد إال موضوع لدراسة أصًال يعمد أال هذا يف
وإثبات امتحانها بعد إال مشهورة كانت مهما قضية بأية التسليم عدم ورائده وينقده،

الكتاب لغة يُْرس إىل هذا بلسنر أَْرَجَع النهضة، وعرص الوسطى العصور طوال أوروبا يف الطب إنجيل
يف إال أوروبا يف يعرف لم القانون لكتاب العربي النص كان وإن — الالتينية إىل ترجمته وسهولة ومادته
دي أكد: ولقد ص٢٥٧-٢٥٨»، اإلسالم، «تراث روما. إىل العربية الطباعة حروف إدخال بعد ١٥٩٣م عام
القاهرة، والنرش والرتجمة التأليف لجنة ريدة، أبو الهادي عبد ترجمة اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ بور،
القانون كان وإن حتى لكن بكثري. العلمية العبقرية يف البريوني دون سينا ابن أن ص١٦٨، ،١٩٣٨
الشاملة بالنظرة «يتميز وأنه آنذاك الطب علوم ملد جامع أنه ُمنِْصف يُنِْكر فال بالسهولة يَتَِّسم سينا البن

عرصه». لعلوم املوسوعية واإلحاطة
ص٧٩. ،١٩٨٢ بريوت، الفارابي، دار الفيشاوي، سعد إعداد التاريخ، يف العلم موجز برنال، د. ج.

البريوني. تالميذ أخلص الرسخيس الفضل أبو يعد 25
الرياضيات انتقال قرطبة: يف الرياضيات ومدارس الباثي «أديالرد الكتاب هذا من األول املبحث راجع 26

الحديث». العلم حركة إىل بغداد من
سعيد أحمد تحقيق فيها، املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتار استخراج البريوني، الريحان أبو 27

ص٢٨٦. ،١٩٦٥ القاهرة، والرتجمة، للتأليف املرصية الدار لطفي، الحميد عبد مراجعة الدمرداش،
الفقرة هذه يف املطروحة املنهج معالم لكل عينيٍّا تمثيًال يكون يكاد للبريوني الكتاب هذا أن والواقع

البحث. من
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الفضل إثبات يف األمانة وتحري الغري، آراء تقدير عن يتوانى ال ثم بالتسليم، جديرة أنها
ليمزج الفكر وطالقة التعصب عن والبعد الرأي إعمال أساتذته من تعلم أنه قائًال لذويه،
الذهن ووثبة العقل يقظة «فتكون — الفارابي أي — نرص أبي عن أََخذَُه ما وبني بينها

املنهج». وسالمة
بكر أبي العرب بجالينوس البريوني تأثر — الفارابي — الثاني املعلم وبخالف
لطلب استجابة «محض هذا كان وإن حتى ألعماله، فهرست َوَضَع الذي الرازي
األرسطية للمشائية املخاِلفة الطبيعية الرازي آراء من لكثري البريوني مال فقد صديق»،28
تاريخ قيمة البريوني ُروع يف ألقى الذي هو الرازي ولعل اإلسالمية، الثقافة يف السائدة
الرازي نزعة فإن خاصة وبصفة الدراسات، هذه أهمية عىل أكد فقد وعقائدهم، الشعوب
عىل اإلنسان جوهر العقل واعتبار الطبيعة ملعقولية وتأكيده التجريبية، العقالنية العلمية
الواعي التجريب رضورة إىل وتنبيهه للمعرفة،29 ومجعول الكون يف الحاكم وأنه األصالة
َحَكَمت إذا وتعديلها األمر، َلِزَم إذا وامتحانها األقدمني، عن السابقة املعارف وتحصيل

البريوني. منهجية يف بوضوح تنعكس الخطوط هذه كل والتجربة.30 الخربة
عنه ُعِرَف ِلَما الرازي يلوم وأن بد ال كان العميق الصادق اإليمان ذا البريوني ولكن
… النبوة وإنكار الخمسة بالقدماء وقوله وهرمسية، حرانية شطحات من إليه نُِسَب أو
بشأن يختلفون الباحثني جعل ما هذا … األكرب بامللحد ب يَُلقَّ َجَعَلتْه أراجيف من إليه وما
الرغم عىل البريوني أن نرى ونحن له؟، يَِدين أم يُِدينه هل الرازي من البريوني موقف
إىل ونميل شطحاته، فقط أدان قد فإنه تبكيت، ومن نَْقد من للرازي َهه َوجَّ ما كل من
تقديًرا — وكفيلسوف كعاِلٍم — للرازي َحَمَل البريوني أن أكد الذي َواْلزر ريتشارد رأي

واملنهجي. العلمي طريقه يف سائر معه، متواصل إنه فريًدا31

.E. Sachau, Einleitung, p. xi 28
دار الرازي، بكر أبي عند العلم فلسفة يف دراسة الطبي: البحث منهج الغني، عبد لبيب مصطفي د. 29

ص٢٩. ،١٩٩٦ القاهرة، الثقافة،
ص٩٢–٩٤. السابق، املرجع 30

.Richard walzer, Greek Into Arabic, university of south Carolina Press, 1970. p. 17 31
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والتحصيل للدرس علمي منهاج خامًسا:

السن يف يصغره الذي سينا وابن وبالرازي بالفارابي تأثر البريوني أن نالحظ هكذا
بالكندي أيًضا تأثر … (٢٤ الهامش (راجع بور دي أكَّد كما العلمية، العبقرية ويف

… سبقوه ممن وسواهم فاراهمريا الهندي والفلكي واملسعودي
وبني البريوني بني التقاء نقاط تُْدِهَشنا فلن املستقبل، َشْطر األبصار يممنا إذا أما
والذي العرشين القرن يف املنهج فالسفة شيخ (١٩٠٢–١٩٩٤) K. Popper بوبر كارل
بوبر فلسفة منطلقات أهم وكانت الراهنة، العلم فلسفة خطوط كل أعطافه من َخَرَجْت
وهذه يشء، إىل يفيض فال باملالحظة البدء أما العلمي، الفرض عىل تالية املالحظة أن
البدء نقطة هي ما السؤال: عىل بوبر يجيب وأن بد ال كان لكن اآلن. بها مأخوذٌ قضية

العلمي؟ للبحث — األوىل املرحلة هي ما أو — إذن
املشكلة بصياغة هي إنما العلمي للبحث املثمرة البداية أن تأكيد يف بوبر واجتهد
يقول الخالية» القرون عن الباقية «اآلثار كتاب فاتحة ويف وتحديدها32 للبحث املطروحة

البريوني:

يف الواقع واالختالف األمم تستعملها التي التواريخ عن األدباء أحد سألني
واألسباب وسنوها، شهورها هي التي والفروع مبادئها، هي التي األصول
لألوقات املذكورة واأليام املشهورة األعياد وعن ذلك، إىل أهلها إىل الداعية

بعض.33 دون األمم بعض عليه يَْعَمل مما وغريها واألعمال،

أسلوب البريوني يطرح بوضوح صياغتها وبعد للبحث، املطروحة املشكلة هي تلك
املنهج فالسفة من وسواه بوبر أكدها — ثالثة خطوط عرب بحثها منهاج أو تناولها
الجهود تواصل تَْكُفل التي املعرفية الحصيلة ثم والتجريب، التعقيل وهي — العلمي
باملعقوالت االستدالل «أن البريوني: فبنيَّ العلمي. للبحث الرتاكمي الجمعي والطابع

K. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Rout- 32

.ledge and Kegan Paul, London, 1976, p. 129
ص١٧٦–١٨٧. ،١٩٨٩ القاهرة، للكتاب، العامة الهيئة بوبر، كارل فلسفة الخويل، يُمنى وقارن:

ص٤. س. م. الخالية، القرون عن الباقية اآلثار البريوني، 33
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االطالع عن يُْغِني ال — رضوري أَْمر وذلك — املحسوسات»34 من يُشاَهد بما والقياس
هم ما و«تصيري لذلك املستعملني والنِّحل امللل وأهل اآلراء وأصحاب السابقني، كتب عىل
فيه» هم «ما فإن للبحث املطروحة للمشكلة بالنسبة أنه ونالحظ عليه»35 يُبْنَى ا أُسٍّ فيه

البحث. موضوع عن تجريبية معطيات أخرى ناحية ومن سابق، معريفٌّ رصيد
بشأن فيقول ونواميسه املنهجي البحث بقيم ا ُمِلمٍّ حديثه، البريوني يستأنف ثم

املقبل: العلمي البحث مسار
عن النفس تنزيه بعد ببعض، بعضها ذلك إثبات يف وآرائهم أقاويلهم قياس «ثم
املألوفة كالعادة وهي الحق، عن لصاحبها امُلْعِمية واألسباب الَخْلق ِألكثر املردئة العوارض

ذلك.»36 وأشباه بالرئاسة، والتغالب الهوى واتباع والتظافر والتعصب
الجهيد والجهد الشديد العناء بَْعد ولو املطلوب نيل لنا يتأتَّى ال الطريق هذا وبغري
املنهجية القواعد هذه يتحرى وهو تََكبََّدها التي الصعوبات إيضاح يف يُْرسف ثم بتعبريه،

منها. الزائف ونفي املتضاربة األخبار لتمحيص بذلها التي املضنية والجهود
أو ديكارت فيها َوَقَع التي الهاوية يف يََقْع لم أنه البريوني يف ما أجمل فمن
بل آخر. واٍد يف ذاتها وأبحاثهم واٍد يف مناِهُجُهم تأتي الذين أولئك مثًال، خلدون ابن
َدْفع يف ساهمت التي قيمتها يف هذا فارتد ملناهجه، تطبيٍق خريَ البريوني أبحاث جاءت

عرصها. إبان العلم حركة
عام يف الخالية» القرون عن الباقية «اآلثار املذكور كتابه البريوني َوَضَع وقد
ورصانة الشباب حماسة ليحمل عمره من والعرشين السابعة يف وهو (٣٩٠-٣٩١ه)،
التقاويم دراسة عىل — أرشنا كما — موضوعه وانَْصبَّ واحد، آٍن يف املنهجية العقلية
مارتن أَْوَضح وكما َمَساَره، ومواصًال بطليموس قوانني عىل ُمَركًِّزا القديمة، األمم عند
مختلفة لحقب وصفية دراسة يتضمن العاملي الفكر يف عمل أوَّل الكتاب وهذا بلسنر
َجَعَل مما املشهورة، واأليام الدينية األعياد إىل البريوني تطرق ولكن التقويم،37 من

الصفحة. نفس السابق، املرجع 34

الصفحة. نفس السابق، املرجع 35
ص٤-٥. السابق، 36

ص٢٣٦. اإلسالم، تراث وبوزورث، شاخث 37
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وحضارات تاريخ يف مذخوًرا كنًزا — الهنديس الفلكي مضمونه بخالف — يحمل الكتاب
عاِلِمنا. من دائًما معهوًدا هذا وكان ومأثوراتها، وأديانها الرشقية الشعوب

«الجماهر كتاب يتقدم فسوف العلمية للعقلية كتمثيل املنهج عن باحثني كنا وإذا
اكتساب نحو ُقُدًما السري ملدى تجسيد ألنه البريوني؛ أعمال سائر عىل الجواهر» معرفة

البريوني. عقلية َطبََعْت التي املنهجية بالتايل العلمية، السمة
شائٌع أمٌر الجواهر يف التأليف ألن البحث؛ ميادين يف جديًدا فتًحا الكتاب هذا ليس
أهمها: البريوني َسبََقت أعمال ة وثَمَّ إجماًال، القديمة والحضارات اإلسالمية الحضارة يف
مفقودة وأخرى الدينوري، يعقوب بن لنرص ومقال للكندي، واألشباه» الجواهر «يف
أساًسا تهتم هذا يف الجمة األعمال أغلب أن نَِجُد قليلة وباستثناءات الرازي، بكر ألبي
األساطري فيه تتكاثر مجاًال فتكون الكريمة، لألحجار تُنَْسب التي السحرية بالقوى
الغايل؛ والثمن العالية القيمة منها تُْستََمدُّ التي وفعالياتها الجواهر قدرات بشأن الخرافية
فيزيقية، موجودات كمحض الجواهر يف يبحث وهو العلمي، البريوني اتجاه يُْحَمد لذلك
ألسمائها عقالني لتوصيٍف جهوده ويَُكرِّس لها، سحرية ُقًوى أية تماًما ويتجاهل

… توافرها وأماكن التجارية وقيمتها وأوزانها وأنواعها
املطروحة املشكلة بصياغة ويبدأ املنهجي، ديدنه عىل البريوني يجري بدء ذي بادئ
النفيسة واألعالق الجواهر تعديد يف نخوض أن اآلن «نريد فيقول: بوضوح، للبحث
من يجانسها وما نات املثمَّ أثمان يف ثانية تتلوها مقالة، لها ونفرد الخزائن، يف املذخورة

والنفع.»38 الزينة يف رهاٍن وَفَرَسا األم، بَْطن يف لباٍن رِضيَعا فكالهما الفلزات،
جوامد/موجودات كونها عن تزيد لن والفلزات الجواهر بني التام التساوق وبهذا

لإلنسان. منافع فيها كان ثم — األم بطن — األرضية القرشة يف تخلقت جيولوجية
الجواهر، يف األوىل: مقالتني: إىل — أدبي طابع ذي تمهيٍد بعد — الكتاب متن فينقسم
اللعل منها اليواقيت وأشباه الياقوت البريوني بََحَث الجواهر يف الفلزات.39 يف والثانية:

دائرة مصحح األملاني الكرنكوي سالم د. تحقيق الجواهر، معرفة يف الجماهر البريوني، الريحان أبو 38
ص٣١. ١٣٥٢ه. ط١، بالهند، الدكن آباد حيدر العثمانية، املعارف

نُِسَخْت إحداها نَُسخ، ثالث عىل فيه اعتمد ، لفظيٌّ تحقيٌق أساًسا اْلَهامِّ الكتاب لهذا الكرنكوي تحقيق
باألستانة. خانة طوب خزانة يف والثالثة بمدريد، األسكوريال خزانة يف والثانية املماليك، عهد يف بمرص

ص٢٢٨–٢٦٧. والفلزات ص٣٢–٢٢٨، الجواهر 39
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واللؤلؤ والجالء.40 والحك الصالبة يف املاس يعاون الذي والسنباذج واملاس، والبيجاذي
الالزورد، والبسد، البلور والجزع، والعقيق، والفريوز، وأصنافه، والزمرد واملرجان،

… اليشم الدهنج، الجمست،
الكريمة نصف األحجار من أخرى وأنواع … واملغناطيس الكهربا ذكر إىل وينتهي

واملينا. والزجاج بالربد الحديث ويختتم الخرز من الجيدة األنواع إىل يتطرق حتى
… واألرسب والحديد والفضة الذهب ثم بالزئبق،41 استهلها فقد الفلزات عن أما
أصفر نحاس والشبه بالصنعة»42 واملمزوجات املعموالت «الشبه أو املركبات عن وتحدث
أساليب ذكر يف ويستفيض بالذهب، أشبه حتى وغريها بالحالوات املدبر التوتيا بإطعام
وبالكتاب … والطاليقون44 والبرتوي باألسفريوري الفلزات وينهي دقيقة،43 تجريبية
بحثًا نجد للخرافة، خصيب مجاٍل يف وهكذا … والفلزات الجواهر مناجم لتبيان ُمْلَحق
ال فإنه زمانه، بحكم املعريف َرِصيِده ضآلة أو املعلوماتي قصوره درجة كانت ا مهمٍّ

تحتذى. كمنهاجية العلمية العقالنية بالسمة إال يوسم
الجالب «الحجر هو الكتاب يف الالمعقول الوحيد العنوان أن أكثر، يؤكدها ومما
حجر وهو «الخواص» كتابه يف الرازي زكريا بن محمد بكر أبو ذكره للمطر».45
ذلك تفاصيل البريوني وينقل الدافق، املطر ينزل أن تحريكه شأن من الرتك، بأرض
هي إنما الحكاية، بهذه يختص زكريا ابن «وليس بقوله: بًا ُمَعقِّ الرازي، زكريا ابن عن
عقل من املتمكنة التجريبية العلمية العقالنية ولكن فيه.»46 يُْختََلف ال الذي كاليشء
املنهج بسالح ويَْدَحُضه االستنكار، أَشدَّ ليستنكره إال هذا يذكر ما تَْجَعلُه البريوني
ظن الحجر، هذا من شيئًا إليه َحَمَل األتراك أحد «إن فيقول: والتجريب. العقل العلمي:
يف أو أوانه غري يف مطر بها «جئني له: فقلت فيها، أناقش وال أَْقبَلُها أو بها أتبجج أني

ص١٠٢. الجواهر، معرفة يف الجماهر البريوني، 40
ص٢٦٧. السابق، املرجع 41

ص٢٦٢. السابق، 42
بعدها. وما ص٢٦٣ مثًال انظر السابق، 43

(الرصاص). األرسب مع النحاس من سبيكة مثًال فالبرتوي سبائك، هذه 44

ص٢١٨. … الجماهر البريوني، 45

ص٢١٨. … الجماهر البريوني، 46
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مني له تَُؤمِّ ما إىل وأوِصَلك منك آخذه حتى أوانه يف كان وإن بإرادتي، مختلفة أوقات
همهمة مع السماء إىل نقيعها ورمى املاء يف األحجار غمس ِمْن َحَكيُْت ما ففعل وأزيد.»
أن ذلك من وأعجب نزل، ملا املرِميِّ املاء سوى َقْطر وال املطر من له ينفذ ولم وصياح،
غري من فيه يالحون منطبع العامة، عن فضًال الخاصة طباع يف يستفيض به الحديث

تحقق.»47
املنطق يَْرُفضها لقضية العامة قبل الخاصة قبول من البريوني يندهش هكذا
عىل الطبيعية الظاهرة تفسري بِقَرص هذا من يخرج أن غرو وال التجربة، وتدحضها
أوضاع من األمطار) سقوط أسباب يف (أي هذا يف النظر لهم: «فقلت الطبيعية. العوامل

البحار.»48 عند من السحاب وممارِّ الرياح ومهابِّ الجبال
يناقض ملا املبدئي الرفض العلمي: املنهج ُصْلب تمثل التي األولية الخطوط إنها
الرأي لدحض التجربة إىل االحتكام ثم املنطقي والتفكري التحقق، عن البحث العقل،
هذه تالقت لقد الطبيعية، بالعوامل فقط الطبيعية الظاهرة تفسري وأخريًا الفاسد،

للخرافة. أثري مجال يف الخطوط

يتقدم التجريبي واملنهج سادًسا:

يًا ُمتََحرِّ وماَرَسُه العلمي، البحث عمد من التجريب َجَعَل البريوني أن إِذَْن الذكر عن َغِنيٌّ
عامًلا أصبح َلَما يفعل لم فلو آنذاك، املستطاع َقْدَر الدقيقة اآلالت طريق عن الضبط
العلم «أن ورأى والتتبع، والرصد واالستقراء املشاَهدة بتحري فاهتم مذكوًرا، طبيعيٍّا
ما وكثريًا منطقي.»49 نمط عيل العقل بينها يَُؤلِّف إحساسات من إال ل يَُحصَّ ال اليقيني
بغري املجاالت هذه يف يخوضون ممن ويأنف املشاَهدة.»50 غري إىل نفيس تسكن «لم يقول:
بمزاولة بََرصٌ له ليس َمْن كالُم «إنه باستنكاٍر: قائًال الفلزات يف رأيًا فريفض تجريب،

ص٢١٩. السابق، 47

ص٢١٩. السابق، 48
والرتجمة التأليف لجنة ريدة، أبو الهادي عبد محمد ترجمة اإلسالم، يف الفلسفة تاريخ بور، دي ج. ت. 49

ص١٨٥. .١٩٣٨ القاهرة، والنرش،
آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة نرش والنجوم، الهيئة يف املسعودي القانون البريوني، الريحان أبو 50

ص٣٦٥. ج١، ،١٩٥٦ الدكن،
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هو وال — وَجرََّب ماَرَس أْي — زاَوَل قائلُه فال العظام.»51 األشخاص وصنعة الفلزات
األسطرالب، عن كتابه اختتم باملثل الفلزات، مجال يف العظماء الرواد بتجارب علم ذو
ما يعول، فيها االمتحان وعىل األشياء، هذه مثل يف يلتجأ التجربة إىل وهو يكرره، بقوٍل

الحكيم. العزيز هللا من إال التوفيق
خصوًصا الحواس، لخربة املنظِّم االلتجاء هي علمي كمنهاج التجريبية كانت ولنئ
يستهل أن جزاًفا فليس والحواس، العقل بني والتفاعل التآزر إطار يف والسمع، البرص
التي بالحواس مخلوقاته عىل أنْعم هللا بأن (… (الجماهر األصيل العلمي كتابه البريوني
َل ُفضِّ قد اإلنسان نوع ولكن — بتعبريه الهواء عرب — الخارجي العالم معطيات تنقل
«أُفرد البريوني: يقول ثم العقل، قوة ِمْن رشف بما الحواس عىل ِزيَد بأْن الحيوان عىل
املعقوالت.»52 إىل املحسوسات من مراقَي فُجِعَلتَا والبرص، السمع هما اثنتان حواسه من
َف تََرصَّ اإلنسان كان «إن قائًال: البريوني يستأنف املنهجية العقل لفعاليات نافذ وبإدراك

غاياتها.»53 أقىص إىل بمحسوساتها بََلَغ حتى واستنباطاته بأفكاره فيها
فيما العلمي التجريبي للمنهج ة املعاِرصَ للصياغة التاريخي اإلرهاص بإزاء إذن إننا
استنباط ثم العلمي، الفرض وضع عىل يقوم الذي االستنباطي الفريض باملنهج يُْعَرف
حوار إمبرييقيٍّا، الفرض الختبار أي التجريب؛ بوقائع ملواجهتها منه الجزئية القضايا

التجريبي. العلمي املنهج صلب ُهَما واإلمبرييقيات الفرض
— الكثافة أي — النوعي الثقل يحدد وهو البريوني، إمبرييقية أمامنا وتتبدى
Aldo مييل ألدو أَْوَرَد وقد الكريمة، األحجار من بعضها وُمَركَّبًا، عنًرصا عرش لثمانية
العلم تطور يف وأثره العرب عند «العلم — العربية إىل املرتجم — الشهري كتابه يف Mielle
البريوني إليها َوَصَل التي الكثافة ِقيَم تَُقاِرن E. Wiedemann َوَضَعَها قائمًة العاملي»
البريوني أجرى للغاية،54 طفيفة الفوارق كانت كيف لتوضح الحديثة، بالتقديرات

ص٢٥٦. الجواهر، معرفة يف الجماهر البريوني، 51
ص٥. السابق املرجع 52

ص٦. نفسه 53
ص٢٠٢. البريوني، الشحات، مثًال: للبريوني، تعرضت التي املصادر من كثري يف القائمة هذه وردت 54

عالم سلسلة واإلسالمي، العربي تراثنا يف الطويل، توفيق وأيًضا: ص٢٠٢، … الجامع مرحبا، الحميد عبد
ص٤٨. .١٩٨٥ الكويت، ،(٨٧) املعرفة
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إىل ُمتَِّجه َمَصبُّه مخروطيٍّا وعاءً واصطنع بتعبريه، «أرخميدس»، لقاعدة تبًعا تجاربه
الجسم البريوني يَِزن ثم املخروطي، الوعاء من الساقط املاء لتجمع قنينة اتجاه يف أسفل
وبالعالقة القنينة، يف وتساقط الجسم أزاحه الذي املاء يزن ثم الوعاء، يف ويضعه بعناية،
يراها بساطتها عىل الفكرة وهذه املطلوبة، الكثافة أو النوعي بالثقل يَْخرج الوزنني بني

املعميل.55 التجريب يف التقدم خطى من الطبيعة» علم «تاريخ كتابه يف كاجوري
وتفسريات توصيفات لوضع اإلمربيقية البريوني محاوالت أيًضا نذكر الصدد هذا ويف
الخالء أَثَر وبَْحث أعىل، إىل والعيون والفورات النافورات مياه صعود لكيفية علمية
الطبيعية» العلوم «يزاولون بمن: مهيبًا وتوازنها السوائل بحركة تتعلق التي والظواهر

الطبيعية».56 «باألسباب يأخذوا أن
مضمون ملكي طريق ثمة ليس أنه بوبر أكَّد كيف فلنذكر العلمي الفرض عن أما
العلمية، العبقرية إلهام من يأتي إبداع العلمي الفرض ألن العلم؛ يف واإلنجاز للنجاح
وإلهام وْحي الفرض إن السابقة، املعرفية بالحصيلة مستعينًا زنادها العاِلم يقدح حني
الفرض إىل الطريق لكن يُْرَفض، أو ليُْقبَل تجريبيٍّا يُْختََرب سوف العاِلم، برأس َخَطَر
القاعدة هذه املنطق.57 ال اإلبداع، نفس علم يفهمه ربما ميثودولوجية قواعد له ليس
سبيًال له نَْعِرف ال الذي اإللهام عنرص برضورة امُلِقرَّة امليثودولوجية/السيكولوجية
عنها. التعبري وحاول قرون، عرشة منذ للبريوني ظاللها تراءت أن َسبََق ًدا، ُمَحدَّ منطقيٍّا
ظالل تحت نشأته من استقاه الذي اإليمان بعبق مشبًعا جاء البريوني تعبري لكن
عىل مؤكًدا وأردف هللا.» عند من موهبة والتوفيق النجاح «إن يقول: إذ اإلسالمية؛ الحضارة
األخرى، اللغات إتقاَن هذا تطلَّب إن حتى السابقة، العلمية امَلراجع إىل الرجوع رضورة
يستفيد أن ورضورة السابقة، املعرفية بالحصيلة اإلملام رضورة عىل بوبر أَكََّد كما تماًما
محاولة يف جهوده يُْهِدر أن من بدًال حقيقية إضافًة يَُمثِّل كي سابِقيه، جهود من الباحث

ُمتَِّصل. َجْمِعيٌّ نشاط أنه العلمي للبحث األساسية فالسمة ُقِطع، قد كان طريٍق َشقِّ
كلل بغري العلمي البحث مماَرسة عىل املواَظبة رضورة إىل يدعو البريوني كان كما
َرْفع عىل العَمَل — املعارص بالتعبري — نسميه أن يمكن ما إىل نصل لكي ملل، وال

ص٢٠٠-٢٠١. البريوني، الشحات، 55
ص٢٦٢. الخالية، القرون عن الباقية اآلثار البريوني، 56

.K. Popper, Logic of Scientific Discovery, Hutchinson, London, 1976. p. 30 57
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املرة نتائجهم يف التشكك عىل العلماء بحثه هذا عىل البريوني ويؤكد النظرية، احتمالية
واليقني. الدقة من ممكنة درجة أعىل إىل يرفعونها حتى املرة، تلو

التأريخ يف العلمي املنهج سابًعا:

ِعْلم أن إىل تنبَّه قد اعتبار، ذا ميثودولوجيٍّا األصيلة العلمية روحه جعَلتْه الذي النابغة وهذا
له. يَْصلح ال السالف فاملنهج لذا التجريبية؛ العلوم طبيعة عن مختلفة طبيعة ذو التاريخ
من الطليعة فتصدر التاريخ، بعلم الخاص املنهج بمشكلة البريوني انشغل ثَمَّ ومن
ظل لقد التاريخ. ِعْلم مؤسيس من أو املبحث، هذا بعلمنة املعنيني املنهجيني املفكرين
واقعية معقولة، ال أو معقولة شيقة، وحكايات أقاصيص علًما، ال فنٍّا طويًال أمًدا التاريخ
للدراسات تنتمي مما أكثر األدب فنون إىل تنتسب اإلجمال عىل الخيال، بها يمتزج أو
فاِعل هو الغرب بأن الزعم يف األوروبيني الباحثني وكدأب العلمية، املباحث أو املنهجية
خصوًصا — التاريخ علمنة أن ُعون يَدَّ راحوا عقالني، إنجاز كل ورائد حضاري، ِفْعل ُكلِّ
أيديهم،58 عىل فقط تمت — الحقائق تمحيص إىل الساعي النقدي املنظور حيث من
أستاذًا ظل الذي (١٧٩٥–١٨٨٦) Ranke رانكة مع عرش التاسع القرن يف وبالتحديد
الذي اإلصالح» عرص يف األملاني «التاريخ كتابه ففي عاًما. خمسني برلني بجامعة للتاريخ
الرواية مع النقدي التعامل منهاجية تبلورت 59(١٨٣٩–١٨٤٧) عاَمْي بني فيما أنجزه
التاريخي البحث ليُْسفر بدقة تمحيصها بمعنى عليها، الهجوم َحدَّ بََلَغ الذي التاريخية

60.Wie es eigentlich gewesen بالفعل كانت وكيف الحقيقي، ُكنِْهها معرفة عن
األول جانبني من التأريخ منهاج البريوني عاَلج قرون، بثمانية رانكة قبل ولكن

شهاب.61 محيي عادل د. الباحث أوضح كما — إيجابي والثاني سلبي

Herbert Butterfield, Historiography, in: Dictionary of the History of Ideas, Philip P. 58

.Wiener (ed. In chief), Vol II, Charles Scribner’s Sons, New York, 1973. pp. 464–498
.Ibid, p. 494 59

مراجعة جاويد، توفيق العزيز، عبد ترجمة الثقايف، التاريخ يف نظرات وأفكار: أعالم هويزنجا، يوهان 60
ص٢٨. ،١٩٧٢ القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة محمود، نجيب زكي د.

إرشاف منشورة، غري ماجستري رسالة البريوني، عند التاريخ البحث منهج شهاب، محيى عادل 61

.١٩٨٠ القاهرة، جامعة مطر، حلمي أمرية د. أ.
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رانكة نظريِة خطوَط يحمل البريوني عند التاريخي املنهج من السلبي الجانب
والخرافات األساطري من التاريخية الروايات تطهري إىل ساٍع نقدي منهج فهو املذكورة،
كي الصحيحة، غري الروايات ونرفض الظاهر، لزيفها نْرُفضها بأن وذلك بها، تَْلَحق التي
البريوني َرَفَض هذه العقالني النقدي التحكيم رشيعة من وبسبب الصحيح، بها نستبدل
والقرون الخلق بدء عن حديٍث أيَّ — اإلسالم مؤرخي جمهرة خالف عىل — تماًما
بعد إال خرب بأي التسليم أصًال يرفض فهو بالخزعبالت. األحاديث هذه الختالط املبكرة؛
أي — التاريخي الصدق من التثبت أو العيان، أو املشاهدة طريق عن ِته ِصحَّ ِمْن التأكد
بمنهج التسلح أو وحده، العقل عىل باالعتماد يَتِمُّ وهذا — للوقائع الخرب مطابَقة من
الباحثون أْجَمع امُلْحَكَمة النقدية املنهجية ولهذه األصلح62 إلثبات األخبار بني املقاَرنة

ممتاز. تاريخي ناقد البريوني أن عىل
أُُسس يضع فهو — اإليجابي الجانب — التاريخي املنهج من الثاني الجانب أما
وفضًال املؤرخ، يف تتوافر أن يجب التي املواصفات تحديد حيث من التاريخي البحث
والنزاهة واألمانة الشاملة الثقافة هي: املواصفات هذه نجد النقدية، الحاسة استيفاء عن
ثم الئم، لومَة الحقِّ قولِة يف يخاف فال والشجاعة، والجلد والصرب التحيز، وعدم
وَميْل ب تعصُّ ِمْن الذاتية براثن يف الوقوع ألن قاطبة؛ الصفات أهم وهي املوضوعية،

خاصًة.63 والتاريخيِّ عامًة العلمي البحث آفات أخطر هي شخصية وَمصالح وهًوى
ألصوليات وعرقلته التعصب، من اللهجة شديد تحذيًرا يحذر حني البريوني، هو رائٌع
األعني تُْعِمي العصبية «إن فيقول: اإلنسانية املباحث يف سيما ال والعقالني، العلمي البحث
العقول.»64 باعتقاده تَُساَمح ال ما ارتكاب إىل وتدعو السوامع، اآلذان وتُِصمُّ البوارص
كقيمة التعصب عن للبعد تمثيل أقوى — رأينا كما — نفسه البريوني عقلية وكانت
«برتكيب يقوم أن واستطاع األخرى الحضارات تراث عىل فانفتح علمية، ورشيعة منهجية
اإلسالمية.»65 الروح خطوط يف وتطويرها اإلسالم عىل السابقة الحضارات لعلوم عظيم

بعدها. وما ص١٣٨ السابق، املرجع 62
ص١٦٨–١٨٢. السابق، املرجع 63

ص٩٦. الخالية، القرون عن الباقية اآلثار البريوني، 64
.S. H. Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 115 65
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وسريورة تقدُِّم عىل الداللة شديد مؤًرشا العلمي إنتاجه جعَلْت التي العوامل من هذا وكان
َعْرصه. يف العلمي البحث

باملعرفة والتسلُّح للَمَراجع الرجوع رضورة عىل البريوني تأكيد من آنًفا ذكرناه وما
التاريخي، للبحث املساعدة العلوم يُتِْقنوا أن باملؤرخني يهيب نراه إذ مجدًدا؛ هنا ها يَْربُز
والجيولوجيا، والجغرافيا البريوني فيه بََرَع الذي التقاويم حساب ثم واألدب اللغة وهي
دعوته يف البريوني ويبدو والرشائع، الرشيعة أو والقانون والفلسفة باملنطق اإلملام مع

عرصه. بموسوعية متأثًرا هذه
مشكلة هي التاريخي، بالبحث خاصة معينٍة منهجيٍة مشكلَة الريحان أبو تناول كما
عىل وعمل جهيد، جهد من تحتاجه وما صعاب ِمْن يكتنفها وما التاريخية املادة جمع
التناقض، من ُخلُوِّها من والتثبت منها السليم االستدالل وُسبُل صحتها معايري إيضاح
يف باملوضوعية التام االلتزام رضورة عىل — أخرى مرة — مكثًَّفا تأكيًدا يؤكد هذا ويف

التاريخ.66 تدوين
هذا بعد خلدون ابن مقدمة يف وتأكدت التاريخ، علمنة ت تمَّ املنهجية األسس بهذه
نَْقد ِعْلم لكنه — وسواهما وهورنشيو رانكة قبل — ِعلًما التاريخ فأصبح قرون، بثالثة

تجريب. ِعْلَم وليس وتحقيق،
الختالف تبًعا املعرفة مناهج ع تَنَوُّ يتبني البريوني عند الناضج املنهجي الوعي إذن
عن فضًال مبحث، بكل الخاص املنهج حول الرصينة بالجهود هذا ويُْرِدف املجاالت،
مناهجه لتطبيقات ننتقل أن وقبل أبحاثه، يف املْضَمرة املناهج لهذه املتدفق تطبيقه
املباحث بتطور هذا لنقارن املناهج بتعدد الباكر البريوني وعي عند مليٍّا نتوقف التاريخية
واصل الطبيعية، العلوم ر تََطوُّ من ُمْستََقاٍة خطوط عىل عرش التاسع القرن يف التاريخية
اإلنسانية للعلوم النسبي التخلف يف انعكس مسدوًدا، طريًقا بلغ حتى نماءَه االتجاُه هذا
تَْربُز وهنا الطبيعية، والظاهرة التاريخية اإلنسانية الظاهرة بني الفوارق إغفال بسبب
(١٨٤٨–١٩١٥) W. Windelband فندلباند فيلهلم مدرسة مع ًدا ُمَجدَّ األملانية ة األُمَّ
–١٨٣٨) دلتاي بصياغة تأثرا اللذين (١٨٦٣–١٩٣٦) H. Richert ريخرت وهنريش
وانَْفَصَل الفيزياء، محاكاة عن التاريخ َكفَّ املدرسة هذه وبفضل لإلشكالية.67 (١٩١١

ص٢١٢–٢٢٦. البريوني، عند التاريخي البحث منهج شهاب، محيى عادل 66

Wilhelm Dilthey, Patterns And Meaning in History, Harper Torchbooks, New York, 67

.1962. pp. 64–83
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علم ١٨٩٤ عام الشهرية ريخرت محارضة وتَُعدُّ الطبيعي، البحث عن التاريخي البحث
املعالم من 68Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft الطبيعة وعلم الحضارة

التاريخية. للدراسات املنحى هذا يف البارزة

وتطبيق منهاج ثامنًا:

… النقدية الحاسة … التاريخ لعلم أرساها التي املنهجية واألسس البريوني إىل نعود
واألبعاد األسس هذه … والعقالنية للتعقيل املتكرر االحتكام الشمولية، الرؤية عىل القدرة
مجال فتجاَوَز الحضارية، ومباحثه البريوني تأريخات يف متجلية انعكست املنهجية
األديان علم ومؤسيس الحضارات وداريس األنثربولوجيني طليعة يف أيًضا وكان التاريخ

املقارن.
الحضارية البيئات أبواب وجهه يف تُوَصد بل ذرًعا، به تضيق األخري العلم هذا
والهرطقة. التجديف وبالتايل الدينية، التجربة ألَنَْسنَة بابًا يَْفتَح قد ألنه واملتزمتة؛ امُلْغَلقة
الوعي ر تَطوُّ بشأن املبحث هذا يتيحها التي العميقة الكشفية الرؤى من الرغم عىل هذا
باِلَغ مؤًرشا يعطي ومما واملوضوعية، العلمية الحدود التزم إن الدينية، التجربة وأصول
أفَسَحت أنها هي اإلسالمية الحضارية البيئة وتساُمح وازدهار تفتُّح مدى عىل الداللة
بطبائع الرازي بكر أبي شغف إىل املسعودي ابن أشار فقد املقارن. األديان لعلم املجال
إرصارنا لنتذكر ومذاهبهم،69 معتَقداتهم عن والتحري وحارضهم ماضيهم يف البرش
الشهرستاني. الكريم عبد وكتاب األندليس حزم ابن أيًضا ثمة به، البريوني تأثر عىل

الصيت. ذائع والنحل» «امللل
مرذولة»70 أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما «تحقيق البريوني كتاب ولكن
يندهش حتى املقارن، األديان علم س مؤسِّ بحق البريوني تجعل فريدة مكانة ذو

ط٢، القاهرة، والتوزيع، للنرش الثقافة دار اإلنسانية، العلوم مشكلة الخويل، طريف يمنى وقارن:
بعدها. وما ص٥٢ .١٩٩٦

ص٦٠. محمود، نجيب زكي د. مراجعة جاويد، العزيز عبد وترجمة وأفكار، أعالم هويزنجا، يوهان 68
ص١٩٩. الرازي، عند العلم فلسفة يف دراسة الطبي: البحث منهج الغني، عبد لبيب مصطفى د. 69

العثمانية، املعارف دائرة مرذولة، أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق البريوني، الريحان أبو 70

املنعم عبد عثمان بمشاركة محمود الحليم عبد الدكتور املرحوم قام وقد ١٩٥٧م. الدكن، آباد حيدر
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يف يبحث وهو مسلم عاِلم بها يتحىلَّ التي املوضوعية تلك كل من ساخاو» «إدوارد
ال إنه ثم الشهرستاني، كتاب يسبق الكتاب هذا وأن خصوًصا وتاريخها، الوثنية العقائد

شاملة. هي ما بَقْدر فذَّة منهجية دراسة فهو والنَِّحل، امِلَلل عىل يقترص
املختلفة الحضارات تراث بني عظيم تأليف عىل البريوني لقدرة سبق فيما أرشنا
البريوني وألن … والهنود الُفرس واملغاربة، اليونان املسلمني، والنصارى، العربانيني
اليونان من مستقيًما خطٍّا إذن العلم قصة فليست عرصه، يف العلمي التقدم ملساِر ممثل
لرتاث االستيعاب عميق البريوني كان طبًعا شتَّى. أَمٍم مرياث هي بل أوروبا، غرب إىل
بالرياضيات العرب اتصال فاتحَة كانت التي الهند أن العلم عاملية يؤكد ما ولكن اإلغريق،
تشكيل يف بقوة ساَهَم الذي الدافق الرافد أيًضا كانت الهجري، الثاني القرن منذ والَفَلك
وكان الغزنوي، مسعود للسلطان مصاحبًا طويلة سنينًا فيها َمَكَث فقد البريوني، عقلية
— ذكرنا كما — البريوني بينهم ومن العلماء، أََرسَ الذي الغزنوي محمود أبيه خالف عىل
تكريم عىل مسعود ودأََب للهند، اإلسالم ُحْكم دعم مسعود ابنه وتوىل محمود تُُويفِّ وملا
فتوحاته يف مرة عرشة ثالث فاصطحبه خصوًصا، والبريوني عموًما، العلماء وتقريب
للهند، واإلغريق اإلسالم علوم نقل عىل هذا طوال البريوني فعمل للهند. عرش السبعة
دقيقة علمية صورة ونقل الهندية العلوم واستيعاب السنسكريتية الهنود لغة وإتقان

متعددة. مؤلفات يف للمسلمني، الهند عن
يف ق تعمَّ فقد مقولة» من للهند ما «تحقيق املذكور كتابُه هذا حصائل درة
عادات بالدراسة شمل بل الجغرافية، ومعاملها ومناخها أرضها فقط ليس الهند، وْصف
الطبقات ونظام وأساطريهم، ورشائعهم — التناسخ عقيدة خصوًصا — وأديانهم الهنود
والنحو الكتابة وطرق الخط أنواع االقتصادية، وأنشطتهم وأخالقهم وأزياءهم االجتماعية
والتقاويم والزيج الهنود عند الفَلك ِعْلم ثم والعلوم، والحساب والفنون األدب والشعر،
صاحبوا الذين الفرنسيني العلماء جمعية بجهود هذا أمني أحمد فيَُشبِّه … والتنجيم
أمني أحمد بتعبري — البريوني أن عىل مرص، وْصف موسوعة وأْخَرُجوا نابليون حملة
البريوني منهج أن إىل فيشري برنال ج. املتميز العلم مؤرخ أما وحده. جمعية كان —

الهندية الفلسفة البريوني، الريحان أبو عنوان: تحت بالفلسفة الخاص الجزء وتقديم بمراجعة يوسف
ت. د. القاهرة مخيمر، عىل أحمد مطبعة اإلسالمي، والتصوف اليونان بفلسفة مقارنة مع
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هذا زال ما اآلن وحتى عرش.71 التاسع القرن يف إال يُبَاَر لم الدراسة هذه يف االستقصائي
القديمة. الهند بشأن املراجع خريَ الكتاب

البريوني: يقول بها. قام السنسكريتية عن أيًضا مرتجمات ثمة هذا، وبخالف
«سنك»، واسمه املوجودات وصفة املبادئ يف أحدهما كتابني؛ العرب إىل «نقلت
التي األصول أكثر وفيها «باتانجل»، ب ويُعرف البدن رباط من النفس تخليص يف واآلخر

رشائعهم.»72 فروع به اعتقادهم، مدار عليها
يَْحِمل — ريرت املسترشق حققه الذي — «باتانجل» الثاني لكن مفقود، األول

الصوفية. الهند وفلسفة اليوجا مذهب خالصة
املجسطي أهمها أعماًال السنسكريتية اللغة إىل البريوني نقل أخرى ناحية ومن
البريوني كان هكذا املفقودة.73 أعماله عداد يف امُلثْبَتَة الرتجمة هذه كانت وإن لبطليموس،
لعاملية تأكيًدا اتجاه من أكثر يف ويعطي يأخذ املختلفة العلم لخطوط استقطاب بؤرَة

العلم.
السلبي بالجانب منهجيٍّا والحضارة للتاريخ العلمية البريوني دراسة تكاَمَلْت ومثلما
التجريبية بالعلوم لعنايته وذلك موضوعيٍّا، أيًضا تكاَمَلْت فإنها اإليجابي، والجانب
الخرائط رسم وُطُرق بالجغرافيا البريوني اهتماُم التاريخ عن ينفصل فليس املساِعدة،
الطبقي والتكوين بالجيولوجيا االهتمام إىل هذا وَدَفَعُه البلدان، بني املسافات وتحديد
املساكن»، مسافات لتصحيح األماكن نهايات «تحديد كتابه يف وذلك واألنهار، للصخور
البالد و«أطوال األرض» من املعمور لساكن والعرض الطول خطوط «تصحيح ورسالتيه
ينتج وما البطيئة، األرضية التطورات حدوث عن رائدة نظريات نَِجد حيث وعْرضها»،
التي الجيولوجية الثورات عن أيًضا تكلم آخر. إىل موضع من للعمران انتقال من عنها
وانخفاضات، وارتفاعات اْلِتواءات من فيها تُْحِدثه كانت وما األرضية القرشة تنتاب كانت

ص٥. املقدمة، السابق، املرجع من: كًال انظر 71
.١٩٥٦ أغسطس عدد الهالل بمجلة مقال أمني، أحمد

ص٧٧. ،١٩٨٢ بريوت، الفارابي، دار الفيشاوي، سعد إعداد التاريخ، يف العلم موجز برنال، د. ج.
من املنتقى يف: منشور ريرت، تحقيق باتانجل وانظر: ص٩، س، م. الهندية، الفلسفة مقدمة عن 72

.١٩٥٥ والنرش، والرتجمة التأليف، لجنة املنجد، الدين صالح د. جمعها املسترشقني، دراسات
السابق. املرجع 73
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إىل وتتحول تنحرس التي املياه ومساحات الجبال، من سالسل تكوُّن إىل أدَّى مما
حفر عند ظاهر ذلك أَثََر إن حتى فانكبس بحًرا، كانت العرب بادية «فهذه يابسة
هذه فمن التجريبي، املنهج إىل ًدا مجدَّ نعود أن اآلن بنا ويَْجُمل والحياض.» اآلبار
املشاهدة مع واالستنباط العقيل الفرض تآزر كيف يتضح للبريوني البسيطة اإلشارة

الحسية.74
أخريات يف كتبه الذي البريوني، أعمال آخر أيًضا نَذُْكر املتداخلة الدوائر هذه يف
باإلنسان ما بشكٍل متعلق وهو السنني، بخربة ُمْشبًَعا فجاء عمره، من الثامن العقد
«تاريخ تأريخيٍّا جهًدا أيًضا شمل لكنه التجريبي، املنهج يُْعِوز قد إخباري َمبَْحث يف
يف «الصيدلة أو «الصيدنة» البريوني كتاب إنه — ماكولوجي الفار — العقاقري» علم

الطب».75
أما األدوية، ُمَزاِول هو بالالم الصيديل ألن الصيدنة؛ من أفضل الصيدلة إن وقيل
مقدمة يف يقول كما — البريوني عند والصيديل العطور، مزاول فهو بالنون الصيدني
أنواعها من األجود واختيار صَوِرها، أْحَمِد عىل األدوية َجْمَع املحرتف هو — الكتاب
استقىص وهكذا الطب.76 أهل ُمْربُِزو َخلََّدها التي الرتاكيب أفضل عىل وُمَركَّبة ُمْفَرَدًة
وَمْعِرفة األدوية ماِهيَّات معرفة — أصيبعة أبي ابن يقول كما — الكتاب هذا يف البريوني
َرتَّبَه وقد فيه، وغريهم األطباء من واحد كل تََكلَّم وما املتقدمني، آراء واختالف أسمائها

املعجم.77 حروف عىل

.Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p. 110 74

،١٩٨٨ ط٢، بريوت، عويدات، دار العرب، عند العلوم تاريخ يف الجامع مرحبا، الرحمن عبد محمد د.
ص١٤٠-١٤١. البريوني، الشحات، أحمد عىل وأيًضا ص٣٥٦،

ثم األملانية، اللغة إىل مقدمته ترجمة مع برلني يف الكتاب هذا مايرهوف ماكس نرش ١٩٣٢ عام يف 75

جامعة يف الرشقية الدراسات كلية من كاديموف هللا عبد الكيمياء يف املتخصص املسترشق بتحقيقه قام
بطشقند. البريوني

ص٣٠١. العرب، عند العلوم تاريخ يف الجامع مرحبا، الرحمن عبد د.
ص٩٦-٩٧. البريوني الريحان أبو الشحات، وقارن:

دار والكونية، الطبيعية، العلوم مجال يف العرب: عند العلمي البحث منهج موىس، محمد جالل د. 76

ص٢٢٢-٢٢٣. ١٩٧٢ بريوت، اللبناني الكتاب
ص٤٥٩. األطباء، طبقات يف األنباء عيون أصيبعة، أبي ابن 77
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الشامل الحضاري باملفهوم العرب» «تراث الكتاب هذا يف البريوني استقىص لقد
مفهوم وهو اإلسالم، يف دخلت التي الحضارية الدوائر لكل املستوعب العربي للعلم
العرب وتراث — العروبة عن دفاعه يف رأينا كما — سواه َقبْل البريوني عليه يصدِّق
التي للمنطقة الطبيعية البيئة َة ثَمَّ ناحيٍة فمن العقاقري.78 ِعْلم تاريخ يف شأن ذو
النهضة ثمة — واألهم — األخرى الناحية ومن الطبية، الطبيعية باألعشاب غنيًة تجعلها
بكتابه الرازي وخصوًصا العرب َجَعَل مما والعلمي االجتماعي والتطور العظيمة الثقافية
به، البريوني تأثُّر ًدا مجدَّ يبدو هنا ها األدوية79 تراكيب من كثريًا يُبِْدُعون «الحاوي»
من األدوية وعلوم العقاقري تاريخ َمَراِجع عليه تُْجِمع ما نَذُْكر البريوني إىل أوبَتِنا وُقبَيْل
إىل اإلشارة وبَِقيَت بغداد.80 يف مرة ألول َظَهَرْت بذاتها قائمة سة كمؤسَّ الصيدلية أن
آلته، إنها الطب. صناعة عن منفصلة صناعة الصيدلة اعترب الكتاب هذا يف البريوني أن
آلة — العروض وانفصال عنها، — الفلسفة آلة — املنطق كانفصال عنه وانفصالها

البريوني. عقلية من املتمكنة املنهجية إنها عنه.81 — الشعر

والهيئة الرياضيات إنها تاسًعا:

فاألمر البريوني إنتاج حنايا يف املتجذِّرة املنهجية هذه كل تدهشنا أن ينبغي ال واآلن
التي الرياضيات َدرَّبَتْه بعقل املواضيع تلك كل َدَرَس أنه — ساخاو قال كما — ببساطة

املمنهج. املنطقي التفكري أشكال أرقى — وِمْرصٍ عرص كل يف — دائًما تظل
وَفَلك رياضيات عاِلم — يشء كل وقبل أوًال الحديث، ْرنا َصدَّ كما — البريوني إن
تُِهمُّ التي والحضارية التاريخية دراساته وبخالف الحقيقية، عبقريته مجمر هنا وها
رياضيٍّا، عامًلا بوصفه العلم تاريخ يف البريوني يُذَْكر ما عادًة اإلنسانية، باملباحث املعنيني
مفتتَح يف تصادفنا التي الرياضية العقول «أملع أنه عىل الرياضيات مؤرخو يَتَِّفق ويكاد

.١٩٥٩ القاهرة، املعارف، دار والعقاقري، الصيدلة تاريخ قنواتي، شحاتة جوج األب انظر: 78
Lydia Mez-Mangold, A History of Drugs, F. Hoffmann، La Roche & Co.Ltd, Basle, 79

.Switzerland, 1971. p. 49-50
.Ibid, p. 49 80

ص٢٢٣. العرب، عند العلمي البحث منهج موىس، محمد جالل د. 81
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ُموَجز بأفضل للبريوني، يَِدين الرياضيات تاريخ أن عن فضًال عرش، الحادي القرن
البرشية إهداء يف الهندية الرياضيات وَدْور العرص.»82 ذلك به ظفر الهندية للرياضيات

يُنَْىس. أو يُذَْكر أَْن ِمْن أَجلُّ األرقام رموز
ترجم فإنه عمًال، وعرشين أربعة نحو الرياضيات يف البريوني أعمال بلَغْت ولنئ
السادس القرن يف عاش الذي «فاراهمريا» الهندي الفلكي تأليف من كتابني أيًضا
عىل البريوني ترجمة وتحتوي القرن، هذا يف الفلكيني أَهمَّ اعتباره ويمكن امليالدي،
مأخوذ أنه يبدو الزاوية لجيوب وجدول املبكر الهندي املثلثات لحساب بارع ملخص
تأكيًدا والغرب الرشق تالقي مجدًدا يبدو وهاهنا الدائرة.83 ألوتار بطليموس جدول من
الهندية األرقام عن أما والوحيد. الواحد اإلغريقي املصدر لخرافة تفنيًدا العلم. لعاملية
البريوني رسالة ففي عامليًة — بْعُد فيما — أصبَحْت التي — العربية األرقام أساس —
رسالته يف أما وألصولها. لها واٍف رشٌح والهند» السند بأرقام والعد الحساب يف «تذكرة
من صورة وهي املتجانسة املقادير بني فيما النسبة أن يف فيبحث الهند» «راشيكات
كان إن اآلخر من أحدهما بهما فيُْعَرف الكمية، جهة من لها تحصل اإلضافات ُصَور
البريوني يَدي عىل اكتملت إجماًال املتناهي وحساب والتناسب النسبة إن معلوم.84 غري
عبقريته. إىل باإلضافة اإلغريقي والرتاث الهندي الرتاث بني املثِمرة ملزاَوَجته كمحصلة

املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتار «استخراج فهي الهندسة يف أعماله أهم أما
عام ساوتر حققه كما .(٨٤ السابق الهامش يف (املذكورة البريوني رسائل يف ورد فيها»
له وَجيًِّدا ُمثبتًا تحقيًقا الدمرداش سعيد أحمد د. الرياضيات عالم أخرج ثم ١٩١٠م،
نظريات، ألربع مختلفة بطرق وإثباتاٍت رشوٍح يف العمل هذا ويتلخص ١٩٦٥م، عام
ويبحث منها، قوس عىل أي الدائرة؛ داخل املنكرس أي املنحني؛ الخط خواص عن ناتجة
من عليه النازل بالعمود قوس كل يف املنحني الخط انقسام «يف يقول: كما — البريوني
مساحة برهان قبيل من وفلكية رياضية مسائل لعدة هذا بعد يتَعرَّض ثم منتصفها.»85

.D. E. Smith, History of Mathematics, Vol, Dover Publishing, New York, 1958, p. 285 82

.Ibid, p. 114 83

ملعنى املستقر تمهيد – الظالل أمر يف املقال إفراد – الدائرة يف األوتار (استخراج البريوني رسائل يف: 84

١٣٦٧ه/١٩٤٨م. الدكن، آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة الهند). راشيكات – املمر
سعيد أحمد تحقيق فيها، املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتار استخراج البريوني، الريحان أبو 85

ص٣٢. س. م. الدمرداش،
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َد َرسَ ثم الدائرة، داخل املرسوم الرباعي الشكل مساحة وبرهان أضالعه، بداللة املثلث
تََعرََّض ثم املذكورة، األربع النظريات باستغالل عليها مربهنًا الفلكية الدعاوي بعض

… الدائرة86 أوتار أطوال لتقدير
أبحاثه جذع استقام وبفضلها الرياضية، الرباهني من الكثري البريوني أنجز لقد
ُودِّ َخْطب عىل َدأََب الذي الحديث العلمي املنهج من اقرتابًا ليزداد والجيوفيزيقية، الفلكية
رياضية معادلة وهي البريوني» «قاعدة الصدد هذا يف إنجازاته أشهر وِمْن الرياضيات،
ل تََوصَّ وبواسطتها محيطها، عىل التعرف من الدائرة قطر نصف حساب يف تُْستَْخَدم
قائم، جبل عند األفق انحراف درجة قياس طريق عن األرض محيط قياس إىل البريوني
الهندي الفلكي تعاليم يف مثبتة كانت التي األرض باستدارة أخذ البريوني أن ونالحظ
حال أية عىل النهضة87 عرص وفلكيي الهنود الفلكيني ُمْعَظم فيها وتَِبَعه فاراهمريا،
ويَْعتَِرب البريوني»، «بقاعدة اآلن إىل تُسمى األرض قطر نصف حساب طريقة زالت ما
قاعدة العرب» عند وتاريخه الفلك «علم كتابه يف نللينو ألفونسو كارلو اإليطايل املسترشق

العربي. العلم إنجازات أهم من البريوني
والبرصيات الضوء مبحث أن نذْكر والفلك، الرياضيات بني املتماِوه اإلطار هذا ويف
«لو «برنال»: يقول وكما العرب، العلماء من واِفٍر برصيد َحِظَي — املناظر علم أو —
بالعلم خطوها التي الخطوة لكانت البرصيات مجال يف أضافوه ما غري العرب يُِضف لم
بن الحسن األكرب امُلنَاظر ُقْطب عىل حكًرا الجهود وليست فيها.»88 شبهة ال حاسمًة
البريوني عاملنا منهم ا، حقٍّ املنهجي املبحث هذا يف أسَهُموا آخرون رجاالت هنالك الهيثم،
«املخروط يف الحال كيفية أو البرصيات علم ومشاكل وانكساراته الضوء عىل عرج الذي
الخروج وحاول الظالل»،89 أْمر يف املقال «إفراد رسالته يف واملبرص» البرص بني الكائن
االستدالل يف ومجديه عرصه بها يَْسَمح التي الحدود يف دقيقة كانت علمية بنظريات
الظالل أنواع نقل ويف األسطرالب يف الظالل أنواع وإثبات الظل، من النهار أوقات عىل
صناعة يف املمكنة للوجوه «االستيعاب الهامة رسالته بهذا ويتصل بعض، إىل بعضها

األسطرالب».

بعدها. وما ص٢٨٨ السابق، املرجع 86
.Smith, History of Math., p. 157 87

ص٧٨. التاريخ، يف العلم برنال، د. ج. 88

ص٣. الظالل، أمر يف املقال إفراد س، م. البريوني، رسائل 89
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اإلسالمية الحضارة نهر يف يصب البريوني عند العلم أن عىل اتفقنا قد دمنا وما
حساب يف خاص بوجه البريوني منهجية تتبدى ملاذا نتفهم وأهدافها، ِقيَمها أْجل من
أساس أنه كما الصالة، مواقيت لحساب رضوري ألنه اإلسالميون؛ به اهتم فقد املثلثات.
اختالف عىل الفلكية باألرصاد ُعِني فقد الرئييس، البريوني اهتمام هو الذي الفَلك علم
أجل من — أرشنا كما — وذلك األربع، األصلية الجهات معرفة عىل تعتمد والتي أنواعها،
أوائل وحساب للتقاويم جداول وَوْضع العبادة، أماكن اتجاهاِت وتعيني أوقاِت تحديد

والشهور. السنني
بخالف القمر» منازل و«تحقيق واألوقات» «األزمنة نجد البريوني مؤلفات ومن
الهيئة، يف املتفرقة الرسائل باْسم كتاب يف موَدعة الصدد هذا يف للبريوني أخرى أبحاث
(١٣٦٨ه/١٩٤٨م) سنة بالهند الدكن آباد بحيدر العثمانية املعارف دائرة بطبِْعه قامت

هي: رسالة عرشة إحدى عىل الكتاب ويشتمل
«استخراج للنرييزي، الساعات» «تخطيط للخوارزمي، اليهود» تاريخ «استخراج
الدائرة» عىل الربهان «إقامة للقايني، الساعات» «استخراج للقايني، اليهود» تاريخ
ألحمد الكرة تسطيح «كيفية القوهي، لويجن املكافئ» الجسم «مساحة للبوزجاني،
«شكل للبغدادي، املشرتكة» «املقادير هللا، عبد بن لنرص الدائرة» «أشكال الصاغاني»،

للبريوني.90 واألجرام» «األبعاد السجزي، ألحمد القطاع»
أخرجه قاطبة، البريوني أعمال أهم هو والنجوم» الهيئة يف املسعودي «القانون لكن
بِحمل يكافئه أن حاول الذي الغزنوي مسعود السلطان إىل نسبة وأسماه ٤٢١ه عام
وشْكل السماء هيئة حول موضوعه يدور فَرَفَض. — ذكرنا كما — الفضة من فيل

السماوية. األجرام حركات وأنواع إليه، بالنسبة وَحْجمها الكون، من ومكانها األرض
عرشة إحدى يف بابًا وأربعني ثالثة من تتكون مجلَّدات ثالثة يف الكتاب هذا يقع
ذلك يف املطروحة والرياضية الفلكية النظريات مختلف — باستفاضة — تعاِلج مقالة،
الشامل املوسوعي البريوني ألسلوب نظًرا ولكن إليها، وتضيف وتنقحها وتنقدها الوقت،
املثلثات حساب مثل قريب من الفَلك تََمسُّ التي املوضوعات كل إىل يتطرق الكتاب نجد
الشعوب مختلف عند الدينية املناسبات مثل بعيد من أو وعرضها، البالد أطوال وتعيني

ص٩٤-٩٥. البريوني، الشحات، أحمد عيل 90
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بمباحث البريوني إملام سعة عىل إضافيٍّا شاهًدا الرائُد الكتاب هذا فكان والديانات.
املقاَرنة. واألديان الحضارات

إىل اْلِتفاته منها: ثاقبة ولفتات قيمة علمية إنجازات عىل الكتاب هذا احتوى لقد
البريوني: يقول إنسان. الجذب هذا بقوة يَْشعر لم أنه ًحا ُمَوضِّ الجاذبية، فرض

كل من األرض السماء جذب منها كثرية، االضطرار هذا سبب يف األقاويل إن «ثم
الجذب من يلحقه ما فإن عنها، املنفصل وفيها بالجزء، يبطل وذلك بالسواء، النواحي
حتى الجهة، تلك غري من نفسها إىل السماء تستلبه أن ويجب أفرت، األرض جهة من

إليها.»91 يطري
النوعية. بالجاذبية تتعلق التي تحقيقاته نجد «امليزان» مقالة ويف

ختامية مراجعات عاًرشا:

َعَلْت مهما ولكن امَلِكني، املنهجية بجناَحي العلم أجواز البريوني شق الحد هذا كل إىل
أو اآلن، املرفوضة عرصه متواضعات كل عن البائن االنفصاَل يستطيع فلن تحليقاته
االستدالل أي التنجيم؛ بعلم البريوني انشغال مثًال: منها خرافة. مْحض لنا تبدو التي
يزال وال النجوم، حركات عىل بناءً الطالع) (قراءة بها والتنبؤ وأحداثها الحياة وقائع عىل

املعارصة! وحياتنا اليومية جرائدنا يف ماثًال هذا
النجوم، علم يف َوْقته إمام بأنه ُعِرَف م، كُمنَجِّ َعَمِله من عيشه البريوني ب تََكسَّ فقد
به اعتزازه بََلَغ الذي التنجيم» صناعة ألوائل «التفهيم وأهمها: هذا، يف مؤلَّفاته عن فضًال
حساب يف الهنود لخواطر املوجود «جوامع وأيًضا والفارسية، العربية باللغتني كتبه أن
َشَفَعْت التي هي املؤلَّفات هذه ولعل املسعودي» «القانون من األخرية واملقالة التنجيم»
ليستهدوا للمنجمني دائًما القدامى الحكام الحتياج الغزنوي محمود السلطان عند له

القرارات. اتخاذ يف بنبؤاتهم
فقد معها، املوضوعي وللتعامل العلمية، الظاهرة لتاريخية إهدار لهذا إنكار وأي
النظرة سيادة من بسبب الزمن من طويًال ردًحا البرشي العقل عىل نْفَسه التنجيم فرض

آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة نرش والنجوم، الهيئة يف املسعودي القانون البريوني، الريحان أبو 91
ص٤٣-٤٤. ج١، ،١٩٥٦ بالهند، الدكن
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امُلَدبِّر، الحاكم الرأس تَُماِثل جزء أعىل والنجوم حيٍّا، كائنًا اعتبارها أي للطبيعة؛ الحيوية
األرضية، الحياة عىل األمور تسيري يف بتدخلها آمنوا لهذا تعاىل؛ هللا من اقرتابها عن فضًال
الحضارة أقطاب عىل نْفَسه هذا فرض الطبيعة» «تصور الثاني املبحث يف أرشنا وكما
فقط َرَفَضه مثًال. رشد كابن عقالنية أَشدِّهم ِمْن نفر منه يَنُْج ولم أيًضا، اإلسالمية

كالمية. ألسباب األشاعرة
— الحديث بالعلم املقرتن — للطبيعة امليكانيكي اآليل التصور بدأ أن بعد وحتى
عىل وينفقون امللوك يَُقرِّبهم ِمني، منجِّ الفَلك علماء َظلَّ الحيوي، التصور محل يحل
(١٥٣٦–١٦٠١) T. Barhe تيخوبراهه حال هو هذا كان فقد التنجيم، أَْجل ِمْن أبحاثهم

عرش. الثامن القرن حتى الوضع هذا واستمر (١٥٧١–١٦٣٠) J. Kepler وكبلر
مؤكدين يندفعون الذين عندنا الفلك ِعْلم أساتذة من نفر حماس تَقبُّل يمكن ال لذلك
فيها يقول املسعودي بالقانون فقرة عىل اعتماًدا بالتنجيم االنشغال من البريوني تربئة
تميل تكاد ال نفسها، يف َقْدرها لنفاسة بذاتها استغنائها «عىل صناعة إنه الفلك ِعْلم عن
النفع وال الجسمانية، اآلالم مقدمات يف إال اللذة كيفية تتصور ال التي القلوب إليها
السبب ولهذا فعادتها وعافتها، عنها َرِغبَت فيها تَْرَغب لم وإذا الدنياوية، األمور يف إال
طرًقا، تأثرياتها من بها املعرفة تقديم إىل وطرقوا بقضاياها، العالم أكوان القدماء رجز

التنجيم.»92 أي: األحكام؛ صناعة عليها وفننوا اإلقناع، من شيئًا أشبهت
برصف بالتقدير جدير ذاته حد يف الفلك علم أن الفقرة هذه تعنيه ما وقصارى
يف ونذكر البريوني، عرص يف أتى عاِلم من ننتَِظره ما أقىص وهذا التنجيم، عن النظر
ثورته ويفجر الحديث الفلك علم يؤسس وهو التنجيم ماَرَس الذي كبلر الصدد هذا
وراح كاملة، دوائر يف السماوية األجرام بدوران القاطعة العقيدة أنهت التي األهليلجية
مع والتي الفلك، لعلم فاح السِّ االبنة أنه إىل انتهى حتى فشيئًا شيئًا بالتنجيم يضيق
عىل كثريًا البريوني نلوم أن نملك ال إذَْن الحياة.93 وضمان األود إقامة ألمها تَْكُفل هذا

ص١٧٦. البريوني، أحمد، إبراهيم إمام ود. الفندي، جمال محمد د. 92

ذاتها. العلوم بكلية فلك أستاذا املؤلفان
J. G. Crowther, A Short History of Science, Methuen Eductional L. T. D, London, 1969. 93

.p. 76
عن تصدر العلم» «قصة عنوان تحت له كاملة عربية برتجمة الفتاح عبد بدوي د. بمشاركة قمنا وقد

الطبع). (تحت للثقافة األعىل املجلس
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الوضع لتاريخية إهدار فهذا هذا، من أصًال لنربئه نندفع أن عن فضًال بالتنجيم، انشغاله
املعريف.

يرى قوًال واستنكاره األرض دوران البريوني َرْفض أيًضا ثمة التنجيم، بخالف
سكون رأى قد البريوني أن ذلك محورها.»94 حول الرحى حركة متحركة «األرض أن
يقول رأيًا ثمة أن املسعودي القانون يف ذََكَر لكنه حولها، السموات ودوران األرض
األرض بدوران القائلني الهيئة علماء من واحًدا قابََل وأنه محورها، حول األرض بدوران
بل عموديٍّا األرض عىل يَْسُقط ال الجسم أن عىل مستنًدا — اسمه البريوني يذكر لم —
لكن السقوط، أثناء تحرََّكْت األرض أن يعني مما °٩٠ من قليًال أكثر أو أقل بزوايا
فقد أنا «أما البريوني: فيقول العاِلم، ذلك أدلة تفنيد وحاول الرأي هذا َرَفَض البريوني
نزول يلتزم لم الهيئة، علم يف املربزين من الرأي هذا نرصة إىل ماَل من أحد شاهْدُت

مختلفة.»95 زوايا عىل ُمَحرًَّفا بل وجهها، عىل عموًدا القطر عىل األرض إىل الثقيل
يمانع ال وربما باستدارتها، أَْخِذه من الرغم عىل األرض، حركة البريوني رفض لقد
قريبة أو الكون مركز يف األرض واعترب السماء، كروية تماًما َرَفَض لكنه ُكَرِويَّتها، يف

معارصيه. وكل هو بها عمل التي بطليموس لنظرية تبًعا منه،
منظور من نلومه أو وكبرية، صغرية كل عىل البريوني نحاسب أن نملك ال أننا إال
املتاحة وحدوده فيه جاء الذي العرص لطبيعة نظًرا األغاليط، تلك مثل عىل َعْرصنا
تستطيع َفذًَّة كانت مهما عبقرية أيُة ثمة وليس َعْرصنا، منظور من املعرفية وقصوراته
ما َحْسبُه فيها، نشأت التي املعرفية والبيئة أَنَْجبََها الذي العرص عن امُلْطَلق االنفصال

العرص. وذلك الحدود تلك يف العلم مسرية َدَفَعْت جهود من أسداه
املعرفة، مناهج بتنوع إقراره من الرغم عىل البريوني أن إىل اإلشارة تجدر وأخريًا
هذا مع فإنه املْطلقة، الدينية العقائد وبني النامية اإلنسانية املعرفة بني وباالختالف بل
… اآلن اإلعالميني ومن الدين رجال من نفًرا تَْشَغل التي باملشكلة أبحاثه بعض يف انشغل
القرآن إشارات وبني بالذات الفَلك ِعْلم بني التقريب عىل ا جدٍّ حريًصا البريوني كان فقد
العلم بني للتوفيق محاوالت أي تماًما َرَفَض الذي الهيثم بن الحسن ُمَقاِبل يف الكريم،
عىل واإلفادة، الصحة هو مختلف ومعيارها مختلفة اإلنسانية املعرفة أن ًحا ُمَوضِّ والدين،

ص٥٠. ج١، … املسعودي» «القانوني البريوني، 94

ص٥٠. ج١، … املسعودي» «القانوني البريوني، 95
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واملنطق، العقل حدود أبًدا يتجاوز لم والقرآن، الفلك بني تقريباته سائر يف البريوني أن
كالمهم «إن ببساطة: قائًال الصدد، هذا يف الصوفية لشطحات الباتُّ َرْفُضه ذلك وآية
وذلك الحالج.»96 بن الحسني كالم وخاصة غريهم عند عن فضًال عندهم، مفهوم غري
والتصوف اإلسالمي التصوف بني املقارنة ودراساته بالتصوف علمه سعة من الرغم عىل

الهند. يف
إليه، ويُْحتََكم اعتداد، أيََّما به يُْعتَدُّ مناًطا البريوني عالم يف دائًما العقل ظل لقد
استماعه من — يستفز ما «كل َرْفض يف — ومباحثه تأريخاته يف — هنيهة يَرتَدَّد فال
— الرواية هذه أن إىل ينتهي ما وكثريًا العقول.»97 تقبله وال اآلذان وتمجه القلوب —
االختبار أن أي عليها.»98 يشهد االمتحان ألن صحيحة؛ «غري — قائلها قدر كان أيٍّا

صفها. يف يقفان ال يؤيدانها، ال املنطقي التمحيص أو التجريبي
تمثيًال بدوره البريوني فكان َمِكينٍة، منهجية يف العقالنية هذه ترتد أْن غرو وال
عرصها قمة يف العربية والحضارة العربي والعلم العربي العقل لتألق رائًعا عينيٍّا
— أو … امليالدي عرش العارش/الحادي أو الهجري، الرابع-الخامس القرن الذهبي،

البريوني. عرص — سارتون بتعبري

ص٢٧. س. م. الظالل»، أمر يف املقال «إفراد البريوني، 96
ص١٠٠. … الباقية اآلثار البريوني، 97

ص٣٣٠. السابق، املرجع 98
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